A 24. HVG Állásbörze eredményei

2019. marcius 6-7., Papp László Budapest Sportaréna
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látogatóval,
kiállító partnerrel,
karrierépítést támogató előadással,
workshop témával,
személyes tanácsadással...

...a HVG Állásbörze hazánk
legjelentősebb karriervására.

A HVG Állásbörze résztvevői tudatos, magasan
képzett, felsőfokú vagy releváns középfokú,
technikusi végzettségű látogatók, akik

Milyen területek iránt érdeklődnek a
látogatók?

yy mérnöki, műszaki, informatikai vagy gazdasági lehetőségek

■ További területek
16,35 %

iránt érdeklődnek,
yy aktív, állást és/vagy képzést keresők, illetve munkahelyváltásra
nyitott dolgozók,
yy jó nyelvtudással rendelkeznek (a látogatók 82,00 %-a legalább
egy nyelvet legalább középszinten beszél),
yy az ország csaknem minden tájáról, sőt külföldről is érkeznek,
vagy itt élő külföldiek,
yy jellemzően tapasztalt szakemberek, friss diplomások,
felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy végzős, technikumi /
OKJ végzettséget szerző középiskolások.
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■Mérnöki, műszaki

■SSC, állások
jó nyelvtudással
11,34 %

21,41 %

■Informatikai

16,82 %

■Gazdasági 34,00 %

A látogatók koreloszlása
18 év alatt 0,55 %

40 év felett

32,88 %

27,03 %

21,29 %

18-24 év között

25-29 év között

30-39 év között

Top
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Milyen ajánlatokat keresnek
a látogatók?*

7. SZTE
8. DE
9. PTE
10. ME
11. METU
12. PE

*A látogatóink 84,11%-a ezekben
az intézményekben végzett vagy
végez nemsokára.

A HVG Állásbörze
látogatóinak nyelvtudása*

16,15%

Technikum / középiskolai
szakképesítéssel végezhető

77,65%

Angol

25,16%

Diákmunka

19,95%

Német

31,72%

Szakmai gyakorlat

4,30%

Francia

54,35%

0-1 év tapasztalatot igénylő

3,61%

Spanyol

39,87%

1-3 év tapasztalatot igénylő

1,99%

Olasz

26,75%

3-5 év tapasztalatot igénylő

2,88%

Orosz

25,12%

5 évnél több tapasztalatot igénylő

9,08%
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* Több válasz is megadható.

A börze honlapját a rendezvény időpontjában (2019.
március 6-7.), valamint az ezt megelőző 5 napban
kiemelkedő létszámban keresték fel az érdeklődők.

egyedi látogató
munkamenet
oldalmegtekintés *
legmagasabb napi munkamenet
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■Nincs összehasonlítási
alapom 5,85%
■Kevesebbet nyújt

1,06 %

■Nincs különbség
9,57 %

■Sokkal többet
nyújt 27,66 %

■Többet nyújt 55,85 %

*Ez azt jelenti, hogy egy hét alatt 31 786 fő (=egyedi látogató) kereste fel
a börze honlapját 57 424 alkalommal (=munkamenet) és 339 443 oldalt
néztek meg összesen (=oldalmegtekintés).

info@hvgallasborze.hu
+36 1 786 3914
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Hogyan értékelik kiállítóink a HVG Állásbörze
által nyújtott szolgáltatások színvonalát a
többi állásbörzéhez képest?

A www.hvgallasborze.hu oldalain
töltött idő átlagosan 6:14 perc.

Szakmai
partnerünk

20

*Legalább középfokú, több nyelv is megadható.

A honlap látogatottság legfontosabb
statisztikái

31 786
57 424
339 443
17 099

18,24 %

+36 1 787 5989

www.hvgallasborze.hu

A rendezvény
szervezője

