
 
 

 
 

 
 

Exodus - Közép-Kelet Európa Egyesület 

 
Social Media és Grafikus Gyakornok 

 
Szeretnéd az Exodus – Közép-Kelet Európa Egyesület vizuális kommunikációját vezetni? 

Alkotói stílusod humoros, fiatalos és megnyerő? Ha szívesen kamatoztatnád 
szakmai tudásodat és kreativitásodat az ifjúsági misszióban, 

várjuk jelentkezésedet a csapatunkba! 
 
 
Amit kínálunk: 
  

• Szakmai tapasztalat 
• Gyakornoki lehetőség részmunkaidőben 
• Rugalmas munkaidő 
• Home office a munkaidőd egy részében 
• Lehetőség komplex ötleteid megvalósítására és kreativitásod kibontakoztatására 
• Egy különleges, összetartó közösség 
• Csapatépítő programok 
• Eszközök: Adobe programcsalád 
• Lehetőség utazásokra külföldön és belföldön egyaránt 
• Jó munkavégzés esetén a szakmai gyakorlat után ajánlólevél más 

munkahelyek megpályázásához 
 

Téged keresünk, ha: 
 

 Elkötelezett követője vagy Jézus Krisztusnak 
 Elfogadod az Exodus Egyesület alapértékeit. 
     Megtekinthető: https://exoduscee.org/rolunk/ertekek/  
 Érdeklődsz az ifjúsági misszió iránt 
 Van tapasztalatod a grafikai munkákban 
 Az Adobe programokat magabiztosan használod 

(Photoshop, Illustrator, InDesign) 
 Tisztában vagy a nyomdai alapismeretekkel 
 Kreatív és megbízható vagy 
 Jó a problémamegoldó képességed 
 Szeretsz izgalmas projektekben részt venni 
 Jó csapatjátékos vagy 
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Főbb feladatok: 
  

 Kreatív tervezési és megvalósítási folyamatokban való részvétel 
 Új design kialakítása és már meglévő design alkalmazása és frissítése 
 Printanyagok készítése 
 Online grafikai anyagok készítése 
 Webdesign 
 Videókészítés 
 Nyomdákkal való kapcsolattartás és egyeztetés 
 Social media felületekre szánt grafikai anyagok elkészítése 
 Social media platformok kezelése 
 Kiadványszerkesztés  

 
Nyelvtudás: Angol középszint 
 
Előnyt jelent: 
 Művészeti vagy egyéb releváns végzettség 
 Minimum 1 éves tapasztalat hasonló területen 
 Saját eszközök 

 
Munkavégzés helye: 2040 Budaörs Alsóhatár u. 14. 
 

Kezdés időpontja: 2022. június 11. 
Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik minimum 3 hónapos gyakornoki időt 
tudnak vállalni. A pályázónak részmunkaidős (heti 10-15 órás) feladatkört biztosítunk, 
amelyet rugalmasan kezelünk, és a tanulmányaihoz igazítunk. 
A grafikai gyakornoki állás nem fizetett pozíció. A sikeres pályázónak missziós 
célokért való munkálkodást, hasznos tapasztalatokat, nemzetközi kapcsolatokat, jó 
hangulatú csapatmunkát és a tanulmányok során elszámolható szakmai gyakorlatot 
kínálunk. 
 

Jelentkezés módja: magyar és angol nyelvű önéletrajz, illetve motivációs levél 
       megküldése az andras@exodusonline.org email címre. 
       E-mailben és telefonon keressük meg a jelentkezőket. 

  

Jelentkezési határidő: 2022. 04. 30. 
  
Küldetésünk a 13-25 év közötti fiatalok meghívása Jézus Krisztus 
követésére, mint tanítvány és tanítványnevelő. 
 

Az Exodus Egyesület ifjúsági misszióval foglalkozó non-profit szervezet. 
Anyaszervezetünk az Exodus Trust 1997-ben alakult Észak-Írországban a protestáns 
egyházak ifjúsági szolgálatának támogatására. Az Exodus Közép-Kelet Európa 
Egyesület 2016 óta működik. Csapatunk 2 helyen végzi az ifjúsági missziót. 
Budapesti irodánkban és erdélyi központunkban jelenleg 4-4 munkatárs dolgozik. 
Az é-ír munkatársakkal szoros az együttműködés. 
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