
Women & Digital Future – Karrierinspiráció a GE-től 

két alkalmas ingyenes programsorozat egyetemista lányoknak 

Gondolkodtál már azon, hogy mi lesz öt év múlva? Hol fogsz elhelyezkedni az egyetemi évek 

után? 

Ha 

 hasznát vennéd egy szakmai előadásokkal tarkított karrierinspirációnak, 

 szeretnél betekintést nyerni egy innovatív nagyvállalat működésébe, 

 érdekel, melyek a modern munkaerőpiac elvárásai, 

 szeretnél ismeretséget kötni hozzád hasonló érdeklődésű egyetemistákkal, 

 esetleg szakmai gyakorlati helyszínt keresel, 

 

neked szól a NaTE (Nők a Tudományban Egyesület) következő programja, amit a GE-vel 

közösen szervez. 

 

A JÖVŐ KULCSA A TE KEZEDBEN VAN! 

Ha informatikai, bármilyen mérnöki-, természettudományi, vagy orvosi karon tanulsz, 

érdekel a szoftverfejlesztés és van némi programozási tapasztalatod, regisztrálj április 

22-ig a programra! 

  

PROGRAM 

 
1. nap – Shadowing nap a GE-nél 

Időpont: 2018. április 25. 10:00 – 16:15 

Helyszín: 1131 Budapest, Bence u. 1., B-épület, 

Az  1. napon a robotikától a képdiagnosztikáig különböző szakmai előadásokkal várunk, 

betekintést nyerhetsz a GE munkatársainak napi munkarutinjába és inspiratív, kötetlen 

beszélgetések során, ill. a közös ebéd alkalmával együtt vonhatjuk le a tanulságokat, és 

térképezhetjük fel a további szakmai lehetőségeket. 

Program: 

10:00 – 10:15  Köszöntő 

10:15 – 11:00  Hogyan formálja a GE a digitális jövőt? – kerekasztal 

11:00 – 12:00  A robotikától az orvosi képdiagnosztikáig 



12:00 – 12:45  Ebéd és networking 

12:45 – 14:30  Legyél egy délutánra a munkatársunk! – job shadowing 

14:30 – 14:45  Kávészünet 

14:45 – 15:30  Karrier színház 

15:30 – 16:00  A nap zárása 

2. nap – Meet-up és Design Thinking (UX) Workshop a Zipernowsky 

Galériában 

Időpont: 2018. május 17. 16:00 – 20:00  

Helyszín: 1113 Budapest, Bartók Béla út 33. 

A 2. napon a UX, azaz a user experience kérdéskörével fogunk bővebben foglalkozni: 

megismerkedünk a terület kihívásaival, majd a felhasználói felülettervezés és a kutatói-

fejlesztői területek közös nevezőit kutatjuk egy megoldásorientált UX workshop keretében. 

Gyakorlati tudnivalók a programról 

 

o a részvétel regisztrációhoz kötött és teljesen ingyenes  

o bár a két nap programja részben egymásra épül, akkor is szeretettel várunk, ha csak az egyik 

napon tudod szabaddá tenni magad 

o ha maradt még kérdésed, keress minket bátran 

 

Várjuk jelentkezésedet 2018. április 22-ig itt: http://nokatud.hu/karrierinspiracio-

lanyoknak-regisztracio 

 

További információt a programról weboldalunkon találsz: 

http://nokatud.hu/esemenyek/karrierinspiracio_0425 
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