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Így néz ki egy napom:

Tanácsadóként a munkaidőm hivatalosan 9:00-18:00 között van, azonban ezt 
rugalmasan kezeli a munkaadóm, inkább az adott napi feladataim szabják meg, 
mikor kezdem és fejezem be a munkám. A munkanapom során van egy óra 
ebédszünetem, melyet rugalmasan iktathatok be. A munkámat a munkahelyem 
irodájából vagy egy ügyfél irodájából, vagy épp otthonról végzem. Ennek 
beosztása folyamatosan változik, de manapság már gyakorivá vált, hogy heti 
minimum 2 napot otthonról dolgozok. A munkanapjaim eléggé változatosan 
telnek. Ha épp projekten dolgozok, akkor az azt jelenti, hogy épp egy ügyfélnek 
próbálok segíteni, problémákat megoldani, legyen szó egy rövid távú (pár hetes) 
projektről, vagy hosszútávú (több éves) projektről. A projektek mellett gyakran 
dolgozunk különböző ajánlatokon, melyek segítségével tudunk további 
projekteket elnyerni. Hangsúlyos része még a munkámnak a tanulás, hisz ebben 
a szakmában mindig a legfrissebb tudással kell rendelkezni, így a kollégák 
képzésére óriási hangsúlyt fektet a munkaadó.



Mit szeretek benne?

Nagyon szeretem a szakmámban, hogy folyamatosan új ügyfelekkel, más és 
más problémákkal találkozok, így nem válnak monotonná a napjaim. Mivel nincs 
két ugyanolyan projekt, így mindig lehet valami új dolgot tanulni és fejlődni. 
Lehetőség van különböző iparágakat megismerni és ügyfelekkel dolgozni, mint 
pl. technológia, telekommunikáció, energiaszektor.

Bónusz lehet, hogy akár nemzetközi környezetben is kipróbálhatom magam, 
ami szerintem egy nagyon izgalmas tapasztalat.



Mi a nehéz benne?

A legtöbb esetben nagyon rövid idő alatt kell nagyon sok új információt 
feldolgozni. Ez elég stresszes tud lenni. Továbbá sok esetben szűk határidők 
állnak rendelkezésre egy-egy anyag összeállítására, és ez elég idegőrlő tud 
lenni. 



Mi a célom a munkámban?

Célom, hogy minél több izgalmas projektben vehessek részt, és szélesíthessem 
a látóköröm, minél többet tanulhassak.



Kinek ajánlom?

A tanácsadást olyanoknak ajánlom, akik még nem igazán tudják, mi az az egy 
dolog amivel szeretnének foglalkozni a jövőben, de nagyon szeretnek tanulni, 
komplex problémákat megoldani és emberekkel kommunikálni.

Szakterület, munkakör, pozíció megnevezése: Üzleti tanácsadó

“Imádom, hogy munkám során komplex problémákat oldok meg, és mindig 
izgalmas kihívásokkal szembesülök.”
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