A

MISZ

Műegyetemi

Iskolaszövet-

kezetet 2008 októberében alapítottuk

alapján pozitív véleményekkel. Célunk,
hogy

munkatapasztalattal

gazdagodj,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-

szakmailag fejlődj, és versenyképes jö-

mányi Egyetemen. Azóta több ezren válasz-

vedelemmel biztosíthasd megélhetésedet

tották szervezetünket, a visszajelzések

diákéveid alatt.

Megéri nálunk dolgoznod

I

skolaszövetkezeti
lalkoztatási

tagként

formáknál

más

kedvezőbb

fog-

és azonnal kezdhető, rugalmas beosztású

fel-

pozíciók közül választhatsz, amiket könnyen

tételekkel dolgozhatsz, így az alacsonyabb

igazíthatsz a tanulmányaidhoz. Kínálatunkban

adóterhek miatt magasabb izetést kaphatsz.

szakmai-

Szezonális, hosszú- és rövidtávú, tervezhetően

egyaránt találkozhatsz.

és

klasszikus

diákmunkákkal

Milyen munkákat ajánlunk?

S

zakmai előképzettséget igénylőt (pl.:
labormunka,
programozás,
graikai
tervezés, műszaki rajzolás, piac- és közvéleménykutatás).

Betanítást igénylőt (pl.: recepciós, irodai

adminisztrációs, telefonos operátori, raktárosi, csomagoló, gépkiszolgáló, postai ügyintézői, terjesztéses munkák).
Rendezvényszervezéshez kapcsolódót (pl.:
szervező, pultos, hostess, rakodó).

Főállású alkalmazottként

Diákmunkával

33 810 Ft

15 682 Ft

64 190 Ft

82 318 Ft

98 000 Ft

98 000 Ft

Nettó béred

Nettó béred

Adók és járulékok

Személyi jövedelemadó

Tudsz egy jó munkát, és szeretnél többet keresni vele?

A

ktív, nappali státuszú hallgatóként
lehetőséged van a közreműködésünkkel
többet keresni.

Amennyiben szerződünk a megbízóddal,
iskolaszövetkezetünkbe belépve magasabb
izetést érhetsz el.

Válaszd a MISZISZ-t, mert
• a tanulmányaid mellett is dolgozhatsz
• órabéreink magasabbak az átlagnál,
• munkáink több mint 70%-a szakmai
megbízás,
• honlapunkon és facebook oldalunkon
is tájékozódhatsz az aktuális munkalehetőségekről,

•
•
•
•

hírlevélben értesítünk az újdonságokról,
a bruttó béredet, csak a 16% SZJA terheli,
a balesetbiztosításod díját átvállaljuk,
folyamatos ellenőrzéssel törekszünk a
legjobb munkakörülmények biztosítására,
• az egyetemen megtalálsz bennünket,
• egész évben számíthatsz ránk.

Meghirdetett munkáinkra aktív, nappali tagozatos hallgatóként, e-mailben jelentkezhetsz
a melo@miszisz.hu címen, neved, telefonszámod megadásával, a betölteni kívánt pozíció
megjelölésével. Ne felejtsd el mellékelni szakmai önéletrajzodat!
Kérdéseiddel, észrevételeiddel keress bennünket bizalommal!

MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet
ten!
Diákmunka profi szin
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