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 Újabb vállalati és egyetemi együttműködés 
 Szakemberképzés informatikai és nyelvi oktatással 
 Hosszú távú karrierlehetőség 

 
 

Újabb vállalati és egyetemi együttműködés született Magyarországon: 

az IT Services Hungary és a Miskolci Egyetem 2012. január 12-től induló 

közös programja németül és angolul beszélő fiataloknak kínál 

informatikai képzést és hosszú távú karrierlehetőséget.  

 

A munkaerőpiac legsürgetőbb hiányosságaira válaszul, Magyarország 

legnagyobb informatikai szolgáltatója, a mára már 2500 főt foglalkoztató IT 

Services Hungary az indulása óta kiemelt figyelmet fordít a megfelelő számú 

szakemberképzésre és a nyelvoktatásra.  

 

A Miskolci Egyetemen jövő év elején induló TRAIN IT kurzus egy 

gyakorlatorientált informatikai specializált alapképzési program, amely nem 

informatikai végzettségű, nyelveket beszélő érettségizetteket és diplomásokat 

készít fel az IT Services Hungary Kft. debreceni szolgáltató központjában 

történő munkavégzésre. A képzés szakmai hátterét a Miskolci Egyetem 

Gépészmérnöki és Informatikai Kara és a Bölcsészettudományi Kara adja, 

melyek kiemelkedő elismert szereplői a hazai felsőfokú informatikus illetve 

bölcsészképzésnek. Az aláírt szerződés lehetőséget teremt az egyetemi alap- 

és mesterképzésbe is szervesen integrálódó együttműködési formák 

megvalósítására is. 

 



A 2 hónapos IT képzésre felvett résztvevőknek a cég a kezdetektől 

tanulmányi szerződést, fizetést, majd munkaszerződést kínál, debreceni 

munkavégzés esetén pedig térítésmentesen, jól felszerelt, kollégiumi 

apartmanokban biztosít szállást 6 hónapos időtartamra. 

 

„A Train IT egy igazi sikertörténet” – mondta Ilosvai Péter ügyvezető igazgató. 

„A kurzust először a Debreceni Egyetemen indítottuk 2007-ben és mára 

elmondható, hogy a debreceni telephely munkavállalóinak több mint 40%-át 

ezen a képzésen keresztül találtuk meg. Az ő sikerük a bizonyíték arra, hogy 

egy intenzív tanfolyamon elsajátíthatóak a cég által igényelt informatikai 

szakmai alapok.”  

 

Az IT Services Hungary által biztosított programok nem csak új szakmai 

lehetőségeket, de hosszú távú, valódi karrierlehetőséget is biztosítanak a 

jelentkezők számára. A vállalat egyedülálló módon az ICTO szolgáltatások 

teljes portfólióját nyújtja, a kollégák így nem csak előreléphetnek, de arra is 

lehetőségük van, hogy az egyes ágazatok között mozogva több szakterületen 

is tapasztalatot szerezzenek. 
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Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  
Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatója, a T-Systems International leányvállalata. A T-Systems 
nemzetközi termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország legnagyobb és 
legdinamikusabban fejlődő informatikai szolgáltató központja, mely 2008-ban elnyerte az “Év befektetője” díjat. Az 
informatikai és telekommunikációs tanácsadási szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások 
menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A vállalat 
folyamatosan fejleszti budapesti és debreceni telephelyét, valamint várja tapasztalt informatikusok jelentkezését. 
http://www.it-services.hu 
 
A T-Systems bemutatása 
Globális adatközpontjaira és hálózataira alapozva a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) 
szolgáltatásokat nyújt multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati 
ügyfeleket kiszolgáló részlege integrált megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének 
biztosítása céljából. Közel 47 600 munkavállaló dolgozik azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT 
innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei alapvető üzleti tevékenységét. A T-Systems 
közel 9.1 milliárd euró árbevételt generált a 2010-es pénzügyi évben. 
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