Hallgatói pályázati felhívás:

„HOGYAN KÉPZELEM EL AZ IDEÁLIS MUNKAHELYET A XXI. SZÁZADBAN?”
Irodai munkakörnyezetek a Magyar Telekom NyRt-ben 2017

Pályázat tárgya:
Három különböző munkakörtípusban dolgozó, munkakör típusonként 25 fő elhelyezésére alkalmas
munkakörnyezet megtervezése, magába foglalva a munkairányításhoz kapcsolódó 1-1 vezetői
funkciót is. A három munkakörtípus:
A. Adminisztratív ( 25 fő )
B. Innovatív ( 25 fő )
C. Infokommunikációs (IT/Telekom) fejlesztői ( 25 fő )
Az egyes munkakörtípusok jellemző munkatípusainak %-os megoszlása:
Egyéni
(számítógéphez
kötött),
koncentrált
munkavégzés

A. Adminisztratív
B. Innovatív
C. Infokommunikációs
fejlesztői
*független a csapat mérettől

60
10
50

Csoportmunka
(közös
alkotás)*

Csoportos
értekezlet,
megbeszélés

Távközlés,
kapcsolattartás

50
30

20
10
10

10
30
10

Egyéni,
személyes
beszámolás,
jelentés
megbeszélés

10

A távmunka lehetőségét nem lehet számításba venni.
A munkahelytervezés építészeti kerete: a helyiségkialakítást és munkatér-elrendezéseket modern
irodaház szerkezetben kell elhelyezni (pillér raszter kiosztás: 6m x 5m). Kizárólag belsőépítészeti,
téralkotási design elemek megjelenítése a feladat. (ülő bútor, asztal, tároló bútor, paraván, üvegfal,
álmennyezet, stb.) A terek világítására és akusztikai megoldására is várunk ötleteket, de a
pontozásnál a terek és bútorzat színezése is kiemelt szerepet kap. Nem kell ötleteket adni a külső
határoló szerkezetekre.
Pályaművek formai követelményei:
•
•
•

6 db A3-as tabló
színesben kinyomtatott papírlapokon, kasírozva valamint
CD-n, elektronikusan, .pdf formátumban (1 fájl)

Pályaművek tartalmi követelményei:
1/ mindhárom 25 fős munkahelytípus teljes munkakörnyezet tervének egyenkénti
bemutatása

•
•
•
•
•
•

alaprajzban
metszetekben
falnézetekben
legalább 3 különböző, kitüntetett nézőpontból perspektivikus ábrázolásban
axonometriában
valamint az egyes megoldások rövid, magyarázó leírásával

2/ a felhasznált irodalmi források listája
Pályázók köre: legalább 6 lezárt félévet elvégzett, az Ipari Tanszéken építész illetve építészmérnök
hallgatók egyénenként vagy csoportokban (a csoport minden tagjának meg kell felelnie az egyéni
pályázói feltételeknek).
Kérdések és válaszok: a pályázattal kapcsolatos értelmező kérdéseket (Tárgy: Hallgatói pályázat) a
saghy.andrea@telekom.hu címre legkésőbb 2013. október 24-ig lehet elküldeni, melyet követően az
összes feltett kérdésre a választ 2 munkanapon belül elektronikusan kapja meg az összes kérdező.
Bejárási lehetőség: a pályázók, előzetes jelentkezés és egyeztetés után, lehetőséget kapnak, hogy
október 24-én megtekintsék a Magyar Telekom néhány épületét, mely alkalommal további kérdések
felvetésre nyílik lehetőségük.
Beadás és határidő: Az anonim, szabadon választott, max. 8 karakter hosszúságú jeligével ellátott
pályázati anyagot a megkívánt papír és elektronikus (CD) formátumban, lezárt, nagyméretű
borítékban kell leadni Sághy Andrea, központvezetőnél, Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest
Krisztina krt. 55. címen. A borítéknak tartalmaznia kell egy a csak jeligével megcímzett, lezárt,
kisméretű borítékot is, mely a pályázó(k) nevét és elérhetőségeit tartalmazza. A pályázati anyag
borítékjára kérjük ráírni: „Hallgatói Pályázat”. A beadási ideje 2013. november 25.
Az értékelés szempontjai:
•
•
•
•
•

Munkahely-típusonként értékelés a

megoldások újszerűsége
max. 15 pont,
mobilitás
max. 10 pont,
teljessége
max. 10 pont
gazdaságossága (terület/fő)
max. 1 pont és
azaz, munkahelytípusokra összesen max. 90 pont továbbá a
felhasznált irodalomért (forráslista)
max. 5 pont,
azaz a lehetséges maximális értékelési pontszám mindösszesen 100 pont.

Értékelők:

Dobai János, DLA, az Ipari Tanszék docense, BME
Somorjai Éva, Magyar Telekom, Emberi Erőforrás vezérigazgató-helyettes
Sághy Andrea, Magyar Telekom, HR Gazdálkodási központvezető
Keresztély Adrienn, Magyar Telekom, fejlesztési szakmai irányító
Kovács Tamás, Magyar Telekom, beruházási szakmai irányító

Díjak: 1. díj: 300.000 Ft
2. díj: 200.000 Ft
3. díj: 150.000 Ft
és 3 különdíj, egyenként 75.000 Ft a 3 munkakörtípus legjobb értékelést kapott pályázatának
Díjak átadása: Magyar Telekom székház (1013 Krisztina krt. 55.), TBD helyszínen, TBD időpontban,
átadja: Somorjai Éva, CHRO

A pályázati eljárás menete, határidők
1.
2.
3.
4.
5.

Pályázat kiírása
Pályázati kérdések
Válaszok
Pályázatok beadása
Eredményhirdetés, díjátadás

október 14.
október 24.
október 28.
november 25.
december 2.

Egyebek: A beadott pályázatokkal kapcsolatos minden jog a pályáztató birtokába kerül. Pályázati
anyagok visszajuttatására nem kerül sor.

