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Robot vagy munka?  
Gerillakampányt indít az IT Services Hungary 
 
 
„Ne pazarold el a tudásod!” – hívja fel az informat ikusok figyelmét az IT Services 

Hungary Control Your Life elnevezés ű kampányában. A vállalat egy gegekben és 

technikai trükkökben b ővelked ő robotos vírusfilmmel, értékes nyereményekért folyó  

online szakmai kvízjátékkal és friss állásajánlatok kal várja november 2-19. között a 

www.controlyourlife.hu oldalon a tapasztalt IT-soka t. 

 

Tovább bővül a 2000 főt foglalkoztató, budapesti és debreceni központtal működő IT 

Services Hungary, mely Magyarországon egyedülálló módon az ICTO teljes portfóliójában 

nyújt szolgáltatásokat hazai és nemzetközi ügyfeleinek.  

 

„Control Your Life toborzó kampányunk szorosan illeszkedik cégünk alapfilozófiájához: az IT 

Services Hungary a tudásba fektet. Azoknak a tehetséges fiatal informatikusoknak kínálunk 

alternatívát, akik szeretnék kezükbe venni saját életük irányítását, és színvonalas 

munkakörnyezetben, kihívásokat tartogató nemzetközi projektekben kívánják kamatoztatni 

tapasztalataikat.” – hangsúlyozta Ilosvai Péter ügyvezető igazgató. Mint elmondta, a vállalat 

a vírusfilmmel és online szakmai kvízjátékkal tarkított akció keretében öt kiemelt IT 

szakterületen keresi a tapasztalt informatikusokat. 

 

A reklámfilmrendezők mára egyik legkeresettebb fiatal tehetsége Kostil Danila által rendezett 

vírusfilm a bravúrokat véghezvivő informatikusoknak üzeni: ha van tudás, van hol 

kamatoztatni. 

 

A www.controlyourlife.hu portál látogatói nem csak további szórakoztató robotos kisfilmeket 

találnak az oldalon, de egy három hetes szakmai játék keretében is lemérhetik, mennyit ér a 

tudásuk a vállalatnál.  

 

Az online játékban a fejlesztői, tesztelői, szerver- és alkalmazásüzemeltetői, valamint 

hálózatüzemeltetői szakterületek mellett Service desk kategóriában lehet versenyezni – az 



első négy kategória kérdéseinek megoldásához szakmai tapasztalat szükséges, míg az 

utóbbi, ügyfélszolgálati kategóriában elegendő az alapinformatikai tudás is. Minden 

szakterületen plusz pontokat ér az idegen nyelv ismerete: ez ugyanis a mindennapi 

munkában is kiemelt szerepet kap az ITSH-nál. 

 

Az oldalra látogatók az ITSH friss állásajánlatai között is böngészhetnek, a játékkérdésekre 

helyesen és gyorsan válaszolók az értékes ajándékok mellett garantált interjúlehetőséget is 

nyerhetnek az IT Services Hungary-hoz. 

 

A vállalatról és a nyitott pozíciókról, a nyereményekről és a játék szabályairól bővebben a 

www.controlyourlife.hu oldalon lehet olvasni. 

 

 

Az IT Services Hungary Kft. bemutatása 
2008-ban az “Év befektetője” díjat nyert IT Services Hungary Kft. (ITSH) a T-Systems International 100 %-os tulajdonú 
leányvállalata. A T-Systems nemzetközi termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország egyik 
legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő informatikai szolgáltató központja. Az informatikai és telekommunikációs tanácsadási 
szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre 
és rendszerintegrációra összpontosít. A dinamikus fejlődés eredményeként a budapesti központ mellett az ITSH 2007-ben 
megnyitotta debreceni irodáját is. 
http://www.it-services.hu 

 
A T-Systems bemutatása 
Globális adatközpontjainak és hálózatainak a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) szolgáltatásokat nyújt 
multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati ügyfeleket kiszolgáló részlege integrált 
megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének biztosítása céljából. Közel 45 300 munkavállaló dolgozik 
azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei alapvető 
üzleti tevékenységét. A T-Systems közel 8.8 milliárd euró árbevételt generált a 2009-es pénzügyi évben. 
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