
We make IT easy!

tájékoztatója 
a Pannon Egyetem által indított 

Emberi erőforrások 
és Műszaki Menedzser alapszakon 

duális képzés iránt érdeklődők számára
MagiCom Kft.
Bajor irodaház, 3. emelet
1102 Budapest, Szent László tér 20.

Tel.: +36 (1) 260 5869
Fax: +36 (1) 260 3743
Web: www.magicom.hu
E-mail: magicom@magicom.hu
LinkedIn: linkedin.com/company/magicom

Pannon Egyetem
8200 Veszprém, 
Egyetem utca 10.

Tel.: +36 (88) 624 000
Web: www.uni-pannon.hu
E-mail: felveteli@gtk.uni-pannon.hu
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A Magicom Kft. egy magyar tulajdonú informatikai szolgáltató cég, 
melynek budapesti központja mellett Londonban is van leányvállalata.  
A 2001-es alapítás óta a nemzetközi IT outsourcing szolgáltatásainknak  
köszönhetően folyamatosan növekszik csapatunk létszáma mind  
Magyarországon, mind Európa több országában.

A X. kerületi irodánkban van a cég magja, ahol Te is dolgozni fogsz. Itt 
egy közel 20 fős társaság tapasztalatára és szakmai tudására számíthatsz 
a mindennapokban, hogy elérhesd első sikereidet a pályafutásod során. 

Még sok mindent mesélhetnénk a cégről, de nézzük Bálint esetét, aki 
gyakornokként kezdett… 

Ő itt Bálint

2011– Bálint  gyakornokként kezd a Magicomnál 
Bálint vidám, lelkes, csapatjátékos

2012– Bálint IT üzemeltetővé válik
Bálint benne van a buliban, kedves az ügyfelekkel

2014– Bálint IT üzemeltetési vezető
Bálint még mindig lelkes, megosztja az ötleteit

2016 – Bálint előléptetés gyanús

Bálint példájából is látszik, hogy jó hozzá állással 
mennyi mindent elérhetsz Nálunk
Legyél olyan, mint Bálint!
 
                                          Miért is?

mert kérdéseiddel bármikor bárkihez 
bekopoghatsz, bár nem zárjuk az ajtókat 

mert a munkahelyi feladataid követni 
fogják a tanrendedet

mert a rugalmas munkaidő mellett 
másra is marad időd

mert nálunk minden részleg 
munkájába bepillanthatsz

mert kialakíthatod a saját munkaköröd, 
amiben hosszútávon is jól érezheted magad

mert biztosítjuk a folyamatosa fejlődésed

mert a csapatépítő programok 
itt nem unalmas tréningek ;)
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