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(Jogi forma: Fazekas Barbara e.v.) 

 

Beosztása:  

 

vezető, alapító 

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

Az alábbi linken megtekinthetik a teljes szakmai önéletrajzomat: 

https://drive.google.com/file/d/1oyCBhgmV3FZ0UzQhN8Xt4vUv-_R8MI0P/view?usp=sh

aring 

 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

Az elmúlt 3 évben elnökségi tagként dolgoztam az IVSZ csapatában.  

 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Elnökségi tagként a következő három évben is olyan projektek létrejöttét szeretném 

támogatni és katalizálni, amik segítik a informatikai piac munkaerő hiányának 

megoldását és segítik a magyar munkavállalók digitális felkészültségének fejlesztését.  

 

Miért kívánja betölteni az általános elnökségi tag pozíciót?  
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Oktatással és üzletfejlesztéssel foglalkozó szakemberként fontosnak látom, hogy a 

magániskolák, különösen a technológia képzésekkel foglalkozó intézmények folyamatos 

aktív kapcsolatot tartsanak a hazai piacot meghatározó cégekkel, hogy egységes erővel 

léphessenek fel a hazai oktatás fejlesztését érintő kérdésekben.  

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési 

prioritást: 

 

Az oktatás terén:  

 

1. Az IVSZ oktatáspolitikára való befolyásának növelése 

2. Az IVSZ szabályzó szerepének erősítése a technológiai magániskolák 

akkreditációjában  

3. Az IVSZ véleményvezér szerepének erősítése oktatásfejlesztési és digitalizációs 

kérdésekben 

 

Egyéb területeken:  

 

4. A munkacsoportok működésének reformja, hatékonyságuk növelése 

5. Az IVSZ integratív szerepének kiterjesztése és megerősítése (Pl.:Több külpiacra 

dolgozó IT és digitalizálódó cég megszólítása) 

 

 

Mennyi időt tud fordítani az IVSZ általános elnökségi tag pozíciójára? (óra/ 

hét) 

 

3-4 óra per hét  

 

Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

Az általános elnökségi feladatok ellátása mellett külön szeretném kiemelni, hogy  

 

● a 2018-ban projektvezetőként gondoztam a Budapest International Tech 

Scholarship programot. Az akcióterv javaslatban 3 egyetem és 12 hazai 

nagyvállalat bevonásával hoztunk létre egy olyan koncepciót, ami megoldást 

kínálhat a magasan képzett (Msc diplomával rendelkező) kutató mérnökök 

területén tapasztalható kritikus munkaerőhiányra. 

 

● Emellett dolgoztam az Oktatási munkacsoport vezetőjeként is. A közös munkáink 

közül szeretném kiemelni az IKT Munkaerőpiaci Tünettérkép kutatást, ami 

rendkívül nagy visszhangot kapott a hazai sajtóban, ezzel is az IVSZ tagok 

számára fontos fejlesztési területekre irányítva a sajtó figyelmét.  

 

 
Budapest. 2020. június 17. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre, beküldési határidő: 2020. június 18. (csütörtök), 

12 óra 
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze az IVSZ irodának. (Tel.: 1/266-6346 

vagy 70/392-2046) 
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