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Új informatikai továbbképzést indít az IT Services Hungary  
 

 Új informatikai szakmai képzés. 
 Alap hálózati ismeretekről profi szintre. 
 Angolul és/vagy németül beszélőket várnak. 

 

 
Az IT Services Hungary a HTTP Alapítvánnyal együttműködésben informatikai képzést 
indít angolul és/vagy németül beszélő, hálózati ismeretekkel rendelkező fiataloknak. Az 
ITSH Hálózati Szakértő Képzés résztvevői a szakmai ismeretek elmélyítése után, 
Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatójánál modern és fiatalos 
munkakörnyezetben tehetik próbára magukat és kezdhetik meg szakmai 
pályafutásukat Debrecenben. 
 
A gyakorlatorientált ITSH Hálózati Szakértő Képzést immár második alkalommal, 2012. július 
9-én indítja az IT Services Hungary és HTTP alapítvány.  Az ITSH és HTTP Alapítvány által 
tartott tréning informatikai hálózati alapismeretekkel már rendelkezőket képez tovább magas 
szakértői szintre azaz olyan szakembereket készít fel, akik a hálózati eszközök 
üzemeltetéséért, illetve támogatásáért felelnek a jövőben. A tréning a felvételt nyert 
jelentkezők számára díjmentes, sőt már a kezdetektől az ITSH-nál megszokott fiatalos 
munkakörnyezetben és jó csapatban tölthetik mindennapjaikat. E mellett a képzés során már 
a kezdetektől munkaszerződést és fizetést biztosít számukra a cég. 

Az öthetes képzés a HTTP alapítvány által biztosított informatikai környezetben és az ITSH 

saját, a legmagasabb technikai színvonalat képviselő laborjában történik. A képzés 

időtartama alatt az eredményesség érdekében az elméleti és gyakorlati ismeretek 

elsajátítását hetente teszteken mérik, a kurzus végén pedig a résztvevők írásbeli vizsgán és 

szóbeli szakmai interjún vesznek részt. A sikeres záró interjút követően az IT Services 

Hungary nem csak biztos állást kínál debreceni high-tech szolgáltató központjában, de 

szakmai fejlődést, a T-Systems nemzetközi projektjeiben való részvételt, valamint fiatalos 

csapatot és jó munkahelyi hangulatot is biztosít.  

“A képzés sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az a kilenc munkatársunk, aki az idei 

tesztprogram során került a vállalatunkhoz, sikeresen elvégezte a tréninget, és azóta is az 

ITSH csapatát erősíti.” – mondta Kovács Erika, üzletágvezető, aki hangsúlyozta: a jelenleg 

2500 főt foglalkoztató, de még idén több száz fővel bővülő vállalat a kezdetektől a tudásba 

fektet.  Ügyfeleink megfelelő kiszolgálásához olyan szakembereket képzünk, akik a 

telekommunikációs trendeket, hálózati ismeretek magas fokon sajátítják el és használják 

mindennapi munkájukban. –tette hozzá.  

Az ITSH számára kiemelten fontos, hogy meglévő munkatársai mindig naprakész tudással 

rendelkezzenek mind az informatika, mind az idegen nyelvek területén, éppen ezért 

rendszeres szakmai tanfolyamok keretében további informatikai minősítéseket és haladó 

nyelvtudást sajátíthatnak el a kollégák. A folyamatos fejlődés lehetősége tehát az IT Services 

minden munkatársa számára biztosított.  

Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  



Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatója, a T-Systems International leányvállalata. A T-Systems 
nemzetközi termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország legnagyobb és 
legdinamikusabban fejlődő informatikai szolgáltató központja, mely 2008-ban elnyerte az “Év befektetője” díjat. Az 
informatikai és telekommunikációs tanácsadási szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások 
menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A vállalat 
folyamatosan fejleszti budapesti és debreceni telephelyét, valamint várja tapasztalt informatikusok jelentkezését. 
http://www.it-services.hu 
 
A T-Systems bemutatása 
Globális adatközpontjaira és hálózataira alapozva 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 48 200 munkavállaló dolgozik azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT 
innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei alapvető üzleti tevékenységét. A T-Systems 
közel 9.2 milliárd euró árbevételt generált a 2011-es pénzügyi évben. 
 
A HTTP Alapítványról 

A HTTP Alapítvány (Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány) non-profit közhasznú alapítvány. Fő 
célja az informatikai iparág szakember - utánpótlásának biztosítása, valamint informatikai hálózati képzések 
megvalósítása. Együttműködik a Cisco Hálózati Akadémia Programban és a Microsoft IT Akadémia Programban 
résztvevő oktatási intézményekkel, és kapcsolatban áll a programot támogató más, hasonló profilú hazai és 
nemzetközi cégekkel ill. civil szervezetekkel. Az Alapítvány nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű felnőttek 
munkaerőpiaci elhelyezkedésének elősegítésére.  

www.http-alapitvany.hu  

 
 
További információ: 
 
IT Services Hungary Kft. 
Nagykálnai Andrea 
kommunikációs vezető 
Tel: 06 1 456 54 00 
Email: andrea.nagykalnai@it-services.hu 
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