
Pályakezdő és junior szervezetfejlesztők, figyelem!

2022-ben a Social Impact Program ismét lehetőséget nyújt professzionális

szervezetfejlesztési folyamatban való részvételhez

Szervezetfejlesztést tanulsz, vagy épp csak érdeklődsz a téma iránt? Jó lenne belelátni a szakmába,

netán belekóstolni mit is csinál egy szervezetfejlesztő? Kipróbálnád magad egy projektben az elméleti

ismeretek, a megszerzett egyetemi vagy főiskolai tudás mellett? Most itt a lehetőség, hogy valódi

szakmai tapasztalatot szerezz!

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága (SzMT) 2022-ben a Social Impact Program (Program)

keretén belül ismét páratlan lehetőséget teremt a szervezetfejlesztés iránt érdeklődő fiataloknak és

pályakezdőknek, hogy tapasztalt szeniorok mellett dolgozhassanak valódi szervezetfejlesztési

projektekben.

A Program célja

A Program célja, hogy a civil (nonprofit) szektor számára is elérhetővé váljon professzionális

szervezetfejlesztési projektben való részvétel. A projektek pro bono formában, junior és szenior

tanácsadók közreműködésével valósulnak meg, akik felmérik a szervezet igényeit, diagnózist állítanak

fel és mindezekre építve legalább egy szervezetfejlesztési beavatkozást valósítanak meg.

Miért éri meg jelentkezni?

● Valódi tapasztalatszerzési lehetőség egy teljes értékű szervezetfejlesztési projektben;

● A szakmában elismert és tapasztalt szenioroktól tanulhatsz;

● Referenciaértékű szakmai tapasztalatot szerezhetsz, amelyet a karriered során

kamatoztathatsz.

A junior fejlesztői pályázatok feltételei az alábbiak:

● Szervezetfejlesztéssel vagy rokon területeivel (pl. szervezetpszichológia, üzleti tanácsadás, HR,

tréning, coaching stb.) kapcsolatos releváns kötődés (tanulmányok, szakmai tapasztalat);

● Jelentkezési űrlap kitöltése a következő linken: LINK

● A jelentkezés mellé egy rövid (max 5 perces) motivációs videó (linkjének) csatolása. A

videóban az alábbi kérdésekre várjuk tőled a választ:

o Miért fontos neked részt venni egy ilyen lehetőségben?

o Mit szeretnél tanulni, mire vagy kíváncsi, miben szeretnél fejlődni a program során?

o Mit gondolsz, mi lenne egy tanácsadói csapatban a te hozzáadott értéked?

● A jelentkező vállalja, hogy a megadott időpontokban részt vesz a nyitó-, illetve záró

eseményeken, valamint aktív szerepet vállal az egész program során.

● Jelentkezési határidő: 2022. március 30., 16.00.

https://forms.gle/zjuUeEyYgHGNWwtM7


A program felépítése:

● 2022.03.21-03.30., 16.00 - Pályázati időszak: jelentkezések beérkezése, opcionálisan online

interjú a pályázókkal.

● 2022.04.14. - Indulás: Nyitó esemény, szervezetek és fejlesztők összekapcsolása.

● 2022.04.14-11.18 - Megvalósítás: Szervezetek és fejlesztő csapatok együttműködése az egyes

projektek mentén.

● 2022.11.18. - Zárás: Program hivatalos záró eseménye.

A Programmal vagy pályázással kapcsolatban fordulj bizalommal a Program megvalósítóihoz a

következő email címen: social.impact.szmt@gmail.com

Kik vagyunk?

A Social Impact – Hagyj magad után nyomot! – programot 2010. augusztusában Budapesten az OD

World Summiton (ODWS), a szervezetfejlesztő (OD) szakma világtalálkozójának egyik pilléreként

indította el az ODWS szervező csapata. Az ODWS-en elindult mozgalom szellemiségét és

tevékenységeit folytatva a program több tucat szenior és junior OD tanácsadó közreműködésével

közel 25 szervezet fejlesztése valósult meg az elmúlt években.

További információkat az SzMT-ről, programjairól, valamint az általa képviselt értékekről és

módszertanról itt találsz.
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