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Hazánkban jelenleg több mint 30 ezer külföldi diák tanul, akiknek a jelentős része munkát szeretne
vállalni tanulmányai alatt is.
Kapcsolódó cikkek:
Gyári munkásnak állt a finn énekesnő [2]

A Guest Student Kft. nekik segít magyarországi életkezdésükben többek között olyan álláslehetőségek
felkutatásával, amelyhez nem szükséges a magyar nyelvtudás. Magyarországon évről évre több
ezerrel nő az Európából és más kontinensekről érkező egyetemi hallgatók száma, akik jellemzően
kiegészítő keresetként és szakmai tapasztalat gyűjtése miatt munkát is szeretnének vállalni valahol.
Ez persze magyar nyelvtudás nélkül sokszor nem egyszerű, de van kihez fordulniuk.
A Guest Student Kft. arra fekteti a hangsúlyt, hogy a diákok számára ne csak a Magyarországra
érkezésük előtt és érkezésükkor legyenek érdekesek, hanem az itt eltöltött idő alatt folyamatosan
menedzselni tudják életüket, kiszolgálni az igényeiket a lehető legtöbb területen. A vállalat lakások
kiközvetítése, programok szervezése, a kapcsolódó hivatali ügyek intézése mellett másfél éve már
munkalehetőségek felkutatásával is segíti a Magyarországon tanuló külföldiek itteni életkezdését.
Kosinszky Gordon Erik, a cég tulajdonosa és ügyvezetője arról beszélt, egy embernek így nemcsak
egyszer, hanem akár háromszor-négyszer is tudnak hosszú távú minőségi megoldást kínálni
problémáira az itt tartózkodása alatt, így a folyamatosan kiemelt figyelmét is élvezhetik.
„Ha valaki megérkezik, először lakást kell neki nézni. A tanulás mellett különböző közösségi
programokat szervezünk neki, részmunkaidős állást kereshetünk igény szerint, majd ha befejezte az
egyetemet, akkor jön a főállású munkaközvetítési része. Az érdeklődés meglehetősen nagy a
szolgáltatásaink iránt, pláne az Unión kívülről érkező diákok körében, akik ugródeszkaként tekintenek
Magyarországra” – fogalmazott a cégvezető.
Hozzátette, embere válogatja, hogy itt próbálnak meg letelepedni, vagy tovább indulnak Nyugatra, az
viszont kétségtelen, hogy szinte kivétel nélkül magasabb a munkamoráljuk a magyar diáktársaiknál.
Csak olyan diákokkal működnek együtt, akik legálisan jöttek az országba, a papírjaikat megnézik és a
további hivatali ügyeiket is figyelemmel kísérik.
A Guest Student Kft. az elmúlt 5 év során kiemelten szoros kapcsolatba került a Corvinus Egyetemmel
(BCE), a Semmelweis Egyetemmel (SOTE) , a Budapest Gazdasági Egyetemmel (BGE) és a Műszaki
Egyetemmel (BME). Továbbá kapcsolatban és együttműködésben áll Budapest összes felsőoktatási

Intézményével, így egy teljes fővárosra kiterjedő több tízezer embert lefedő kapcsolatrendszere van,
amely teljesen egyedi a magyar piacon.
Főként a szellemi munkára összpontosítanak, és olyan cégekkel szeretnének társulni, akik az
építészet, gazdaság, informatika és az orvostudomány területén jeleskednek. A szellemi munka
mellett persze nyitottak a szakképzettséget nem igénylő, adminisztratív, kisegítő, alkalmi vagy
könnyű fizikai munka közvetítésre is.
A fogadtatás abszolút pozitív, az egyetlen nehézség abban rejlik, hogy meg kell találni azokat a
cégeket, akiknek van lehetősége befogadni olyan munkavállalót,diákot, aki nem tud magyarul. Mert jó
és megbízható munkaerőre mindenkinek szüksége van, és a külföldiek a munkaerőhiány
problémájának egyik fő kulcsai is lehetnek.
„Magyarországon és Budapesten a komplexitásunkat és kiterjedt kapcsolatrendszerünket tekintve
versenytárs nélküliek vagyunk, ezt magas rangú tisztviselők is alátámasztják, tevékenységünket
pedig elismerik. Ezt az üzleti modellt még évekkel ezelőtt álmodtam meg, melyet az elmúlt 5 évben
sikerült szinte teljesen megvalósítani. Cégem sikerének titka az egyedi koncepció, a megbízható
üzlettársak és a folyamatosan fejlődő motivált csapatom, akiknek nagyon hálás vagyok, kiváltképpen
Klein Claudia Micsidmának aki töretlenül szívvel lélekkel elősegíti mindennapi munkánkat ! Jelenleg
pedig újabb üzleti partnereket keresek, hogy közös sikereket érhessünk el a távoli és közeljövőben” –
tette hozzá Kosinszky Gordon Erik.
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