
              
 

 
NÉMET-MAGYAR KARRIER FORUM 

DÜSSELDORF 
 
 
A Magyar Főkonzulátus Düsseldorf, a HIPA - Hungarian Investment Promotion 
Agency – (felkérés alatt), a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara és a 
Fischer HRM GmbH nemzetközi személyzeti tanácsadó közös rendezvényén 
szeretnénk magyarországi vállalatokat és németországi magyar munkavállalókat 
egymással összekötni és számukra egy közvetlen kommunikációs platformot 
biztosítani.  
 
Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a ma Németországban élő magyarok között 
vannak, akik megfontolnák a hazájukba való visszatérést, ha konkrét foglalkoztatási 
ajánlatot kapnának, szeretnénk ezzel a rendezvénnyel a vállalatoknak lehetőséget 
biztosítani arra, hogy bemutassák magukat és mindenekelőtt hosszú távú vagy 
stratégiai állásajánlataikat. Sok ezer magyar munkavállaló él a szűken vett régióban. 
 
Szeretettel meghívjuk Önt rendezvényünkre: 
 

Német-Magyar Karrier Fórum Düsseldorf 
 

2019. február 13-án, szerdán 18:00 és 21:00 óra között 
a Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee szállodában 

Graf-Adolf-Platz 8, 40213 Düsseldorf 
 
 
Technikai részletek: 
 Költségek és részvétel egy vállalat számára: 300 EUR (+ Áfa) + utazási és 

szállásköltségek – utóbbira kedvezményes ajánlat a szállodában 
 Az esemény nyelve: magyar 

 
Zárt esemény, a szervezés érdekében és a résztvevők korlátozott száma miatt 
kérjük visszajelzésüket 2018. december 10-ig a következő e-mail címre: kelemen-
raths@fischer-hrm.de  
 
Kapcsolat: Kelemen-Raths Dominika, Fischer HRM GmbH vezető tanácsadó, Tel. 
+49 211-749 686-51, E-Mail: kelemen-raths@fischer-hrm.de  
 
A rendezvényhelyszínről további információk a következő címen érhetők el: 
https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-royal-hotel-duesseldorf-koenigsallee 
 
 



              
 

 
 
 
 
 
PROGRAMTERVEZET: 
 
15.30-tól   a részt vevő vállalatok információs asztalainak felépítése 
17:00 órától:   A résztvevők regisztrációja 
18:00-18:15:    Megnyitó, a szervezők köszöntői 
 
18:15:-18:45:   Felvezető előadás 

Téma: A mai munkaerőpiac Magyarországon, bértrend, a 
munkáltatókat és a munkavállalókat támogató kormányzati 
intézkedések 

 
Ezt követően a résztvevő munkaadók / vállalatok imázs videói az „állásbörze“ hátterében 
 
18:45-21:00   Kapcsolatépítés a munkaadók / vállalatok standjain 

Információcsere a jelenlegi és jövőbeli nyitott pozíciókról, fejlesztési és 
befektetési tervekről 

 
A kapcsolatépítéshez egyfajta "állásbörzét" terveztünk az érdekelt vállalatok kis 
információs standjaival, ahol a vállalatok bemutathatják magukat és a lehetséges 
fejlesztési, beruházási és foglalkoztatási terveiket a résztvevő munkavállalóknak. 
 
A következő vállalatok már kifejezték érdeklődésüket: 
 
 Audi Hungária Kft. 
 Evosoft Hungary Kft. 
 Hauni Hungária Gépgyártó Kft. 
 Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
 Siemens Zrt. 
 ZalaZone - Autóipari Próbapálya Zala Kft. 

               
 
A networking alatt apró falatok és italok állnak rendelkezésre. 


