
 
 

Pályázati kiírás 
 

Érdekel a szerkezetmodellezés és a végeselemek? Jelentkezz az Inter-CAD Kft. szeptembertől induló 

gyakornoki programjára! A program keretén belül lehetőséget biztosítunk tanulmányaikat folytató 

építőmérnök MSc hallgatóknak, akik szeretnének csatlakozni a Magyarország piacvezető végeselemes 

számító és méretező szoftverét fejlesztő csapathoz. Nálunk a gyakornokok nemzetközi környezetben 

ismerkedhetnek meg a szoftverfejlesztés technikai hátterével és irányelveivel, a végeselemes 

technológia matematikai és mechanikai alapjaival, valamint a tartószerkezeti méretezés különleges 

kérdéseivel.  

 

1. MEGHIRDETETT POZÍCIÓK 

A program keretein belül támogató mérnök, illetve fejlesztő mérnök gyakornoki pozíciókra lehet 

jelentkezni. A gyakornokok munkáját folyamatos kapcsolattartás mellett mindkét területen mentor 

segíti. 

Legyél Te az, aki… 

● szakmai tapasztalatot szerez és elmélyíti tudását méretezéselmélet, szerkezetvizsgálat és 

végeselem témakörökben; 

● megismerkedik a szoftverfejlesztés gyakorlatával és irányelveivel; 

● feladatait otthonról, rugalmas időbeosztásban teljesítheti; 

● a diplomamunkájához és a házi feladatához is kap segítséget; 

● a TDK, illetve diploma dolgozatát elkészítheti a program keretein belül egy közösen választott 

tématerületből.  

 

2. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

KI JELENTKEZHET 

Mivel szoftverünk fejlesztéséhez szükség van bizonyos szintű mechanikai és matematikai ismeretekre, 

ezért a programba építőmérnöki tanulmányaikat MSc szinten folytató hallgatók jelentkezhetnek. 

ELVÁRÁSOK 

● mérnök alapvégzettség 

● aktív építőmérnök MSc hallgatói jogviszony 

● angol nyelvtudás 

● AxisVM szoftver ismerete 

● fejlesztő mérnök iránynál: alapszintű programozási ismeret 



IDŐTARTAM 

A gyakornoki programot féléves rendszerben hirdetjük meg, így az illeszkedik az egyetemi szorgalmi 

időszakhoz.  

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: az őszi félévben szeptember 30.  

IDŐBEOSZTÁS: rugalmas 

A program időtartama alatt rugalmas időbeosztásban, home office-ban végezheted el a mentor által 

kijelölt feladataidat, így azok jól összeegyeztethetők az egyetemi teendőiddel. Szükség esetén heti 

egyszeri, vagy kétszeri személyes konzultációt tarthatunk. 

DÍJAZÁS 

A gyakornoki munkaszerződést a MŰISZ Iskolaszövetkezeten keresztül kötjük meg a kiválasztott 

hallgatókkal. A díjazás óra alapú elszámolás szerint történik, azonban egy heti, minimálisan elvárt 

óraszámot teljesíteni kell.  Megegyezés szerint ez a heti minimális óraszám 10, 15 vagy 20 óra lehet. 

20 óra vállalása és teljesítése esetén a gyakornok 250.000 Ft díjazásban részesül, 10 vagy 15 óra esetén 

az összeg arányosan változik.  

KIVÁLASZTÁS 

A jelentkezők egy kiválasztási folyamaton vesznek részt, amely interjúból és kisebb feladatok 

megoldásából állhat. 

3. KAPCSOLAT 

Amennyiben érdeklődsz gyakornoki programunk iránt és szívesen dolgoznál velünk, küldd el 

önéletrajzodat és motivációs leveledet szeptember 30-ig a tanulmányi átlagod megjelölésével az alábbi 

címre: gyakornok@axisvm.eu. 

 

 

 

 


