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A Training Experience-nél töltött szakmai gyakorlatom során betekintést nyerhettem abba, hogy

miként működik egy nemzetközi partnerekkel, illetve diákokkal foglalkozó cég. A Training

Experience szakmai gyakorlatokat kínál olyan nemzetközi diákoknak, akik releváns tapasztalatot

szeretnének szerezni a tanulmányaikhoz kapcsolódóan. A cég többezer partnerrel rendelkezik,

köztük nemzetközi egyetemekkel, amelyek szakmai gyakorlatot keresnek a diákjaik számára,

valamint rengeteg céggel a világ számos pontjáról (főként Európából), amelyek hozzáértő diákokat

keresnek a náluk felmerülő betöltendő pozíciókra.

Az én feladataim a cég marketingtevékenységeihez kapcsolódtak. Többek között a közösségi

média vezetése tartozott a feladatkörömbe. A cég Instagram oldalának vezetése és megújítása

óriási hangsúlyt kapott a gyakorlatom során. A cél a lehető legtöbb felhasználó elérése, valamint

egy egységes design és layout kialakítása volt. Munkám során megtanultam olyan eszközök

használatát, mint a Figma, továbbá kitanultam a Photoshop részletesebb kezelését.

Mindezek mellett megismertem azt, hogy milyen design, valamint rövid leírás az, ami a

felhasználókra a leginkább hat, így ezt a készséget a későbbiekben is tudom majd alkalmazni

esetleg egy jövőbeli saját cég esetén.

A közösségi média kezelésén túl az összes olyan feladat az én felelősségi körömbe tartozott, ami

kapcsolódott valamilyen szinten a design-hoz. Az Instagram bejegyzéseken kívül én terveztem a cég

által kiállított plakátokat, az emailben elküldött hírleveleket, az összes digitálisan megosztott

állásajánlatot, valamint a webes felülethez tartozó újításokat is.

A szakmai gyakorlatom során óriási tudást szereztem mind a digitális marketing, mind pedig a

design világában. Munkám során egy percig sem unatkoztam, mindig volt feladatom, így gyorsan

elrepültek a munkanapok. Emellett rengeteg új embert megismertem és nemzetközi szakmai

kapcsolatokat szereztem, ami a jövőben valószínűleg nagy segítségemre lesz a szakmai pályám

során.

Nagyon jó döntés volt az Erasmus+ megpályázása, a szakmai tapasztalat mellett egy új kultúrát

is megismerhettem és rengeteg jó élménnyel gazdagodtam, így mindenkit bátorítok, akinek

megfordult a fejében az Erasmus+ megpályázása, hogy jelentkezzen.


