
Szakmai gyakorlat Madridban az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) központjában 

 

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO), a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Debreceni 

Egyetem (DE), az általuk kötött szerződés alapján 6 hónapos szakmai gyakorlatra szóló pályázati 

felhívást tesznek közzé, amelynek részletei a mellékelt pozícióleírásban (Terms of Reference) 

szerepelnek. A gyakorlat helyszíne az ENSZ Turisztikai Világszervezetének madridi központja. 

A szakmai gyakorlat időtartamára az UNWTO 350 EUR/hó támogatása mellett ERASMUS+ szakmai 

gyakorlati mobilitási ösztöndíj is elnyerhető a Debreceni Egyetem szervezésében, az Erasmus ösztöndíj 

havi összege 670 EUR. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. január 28. 

A szakmai gyakorlat tervezett kezdő időpontja: 2022. március 14. 

A pályázók részletes tájékoztatásának érdekében 2022. január 20-án, csütörtökön 14.00-14.30 óra 

között online információs fórumot szervezünk, melynek elérhetősége: 

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=md7f7040c316107e6f50efa392702a43a . 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a DE Nemzetközi Irodájától, kapcsolattartó: 

Gargya Katalin (tel: 06 52 512 900/62412-es mellék, e-mail: gargya.katalin@unideb.hu) 

A pályázók köre, pályázati feltételek: 

• pályázatot nyújthatnak be a DE Gazdaságtudományi Kar Erasmus+ támogatásra jogosult 

hallgatói. 

• Elvárt nyelvismeret: anyanyelvű magyarnyelv-ismeret és angol nyelvből felsőfokú, államilag 

akkreditált komplex felsőfokú (C1 vagy C2) nyelvvizsga. 

• A spanyol nyelvtudás, illetve az UNWTO bármely más munkanyelvének ismerete előnyt 

jelenthet. 

•  A Terms of Reference-ben leírt képességek megléte. 

• folyamatban lévő vagy elvégzett turizmus—vendéglátás alapszak előnyt jelenthet. 

A nyertes pályázó kiválasztása több körben történik: 

• a pályázati feltételeknek való megfelelést a DE GTK nemzetközi ügyekért felelős 

dékánhelyettese és Erasmus irodája vizsgálja, majd előzetes rangsort állít fel, amelyben fontos 

szerepet játszik a DE GTK-n lebonyolítandó angol nyelvi (írásbeli és szóbeli részből álló) 

meghallgatás. 

• A rangsorban 1-3. helyet elért pályázatokat a DE megküldi rangsorolásra az MTÜ-nek, amely 

fenntartja magának a jogot a pályázók további meghallgatására. 

• A pályázatról szóló végleges döntést az UNWTO hozza meg, az 1-3. rangsorolt jelentkezőkkel 

folytatott végső interjúk alapján. 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

• Kreditigazolás a hallgató tanulmányai során eddig teljesített félévekről, 

• a hallgató nyelvtudását alátámasztó dokumentumok (a magyar anyanyelvről erre nincs 

szükség), 

• egy 1-2 oldal terjedelmű, angol nyelvű motivációs levél, 

• angol nyelvű önéletrajz. 

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=md7f7040c316107e6f50efa392702a43a


Pályázat benyújtása: 

https://forms.gle/NnNeqLaZtnLgciYSA 

 

A pályázati eljárás lebonyolítása során a szerződő felek a kiemelt szabadság, befogadás, tolerancia és 

diszkriminációmentesség közös értékei alapján járnak el. 

A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot a pályázati eljárás érvénytelenségének megállapítására. 

A Terms of Reference dokumentum e kiírás további oldalain található. 

  

https://forms.gle/NnNeqLaZtnLgciYSA


 

 

REGIONAL DEPARTMENT FOR EUROPE 

TERMS OF REFERENCE 

The Regional Department for Europe is responsible for the coordination, follow-up 

and reporting of the activities undertaken in Europe. Through continuous relations 

with each and every European Member States, as well as with the Affiliate Members 

in the region, the programme ensures a fair, yet strategic, geographically balanced 

repartition of UNWTO activities. It also establishes and maintains relations with non 

Member States in order to integrate them within the Organization. 

Under the overall supervision of the Regional Director, the incumbent is expected 

to perform the following tasks: 

• Assist in the preparation of the forthcoming official missions of the Department, 

• Assist with the organization of various UNWTO events planned in 2022 among 
others: 

▪ 67th UNWTO Commission for Europe, (Armenia) 

▪ Global Youth Tourism Summit (Italy) 

▪ 6th UNWTO Global Conference on Wine Tourism (Italy) 

▪ Education and Innovation Forum (Greece) 

▪ Investment Forum (Uzbekistan) 

• Assist in monitoring the tourism and travel industry policy developments in the 
Member States in general and in the European Union especially; 

• Conduct research and prepare analysis of issues relevant to RDEU, in activities 
particularly in the area of tourism for development and tourism and the 
Sustainable Development Goals (SDGs); 

• Assist in finalizing reports, prepare presentations, speeches for conferences and 
workshops; 

• Assistance in preparing background information and briefings on European 
Member States on the occasion of official visits to UNWTO HQs; 

• Help in keeping updated the country profiles and speaking points of the Member 
States of the region; 

• Provide relevant support to the organization of meetings organized by the 
Regional Department; 

• Attend/follow (online) meetings when required and prepare minutes, monitor 
follow-up activities; 

• Carry out other duties as requested.  

 

 



The candidates should meet the following requirements: 

a) Languages: Fluent of both written and oral English; experience in drafting 
documents, research papers, articles and correspondence in English; Knowledge of 
other UN official languages is an asset. 

b) Communication: Speaks and writes clearly and effectively, demonstrates openness 
in sharing information and keeping people informed; ability to translate technical into 
succinct language for public information Web materials; excellent writing and editing 
skills in the relevant language.  

c) Teamwork: Works collaboratively with colleagues to achieve organizational goals; 
willing to learn from others; ability to work in international environment and adapt 
quickly to different working cultures.  

 

The preferred period of internship would be 6 months extendable up to 12 months, 
starting from 14 March 2022, in Madrid (Spain)  

 

 


