
Vedd kezedbe a sorsodat,
élj a lehetőséggel!
A Nokia Siemens Networks az idén is szeretettel vár a gyakornoki programjára!

Gyere el nyílt napunkra, melyen a következők várnak Téged:

- Érdekes szakmai előadás, karrierlehetőség.
- Egy finom ebéd, üdítő, kávé.
- A szakmai kérdőív sikeres kitöltése esetén ajándék 2 GB-os pendrive.

A nyílt nap időpontja:
- 2012. szeptember 18. (kedd).

A rendezvény helyszíne:
Nokia Siemens Networks Kft., 1092 Budapest, IX. kerület. Köztelek u. 6.

Program és egyéb információk:

09.00 Regisztráció.

09.30 Megnyitó:
- Az NSN kutatás-fejlesztési részlegének bemutatása.
- Az NSN szakmai együttműködési programjának ismertetése.

11.00 Demo szekciók:
- NSN kutatás-fejlesztési laboratóriumának bemutatása.
- Hanghívások a 4. generációs hálózatokban.
- Liquid Net: a jövő virtualizált távközlése.

12.30 Ebéd (melyre a vendégünk vagy).

13.30 Szakmai kvíz.

15.00 Szünet, frissítők.

15.30 A karrierlehetőségek és a juttatások bemutatása.

16:00 Kérdések, válaszok, és a pendrive-ok kiosztása.

Regisztrálj az alábbi időpontra legkésőbb 2012. szeptember 17. délig!

Regisztrálok szeptember 18. keddre.➔

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérdéseidre szívesen válaszolunk: jobs.hu@nsn.com.

A Nokai Siemens Networksről

A Nokia Siemens Networks a világ vezető kommunikációs szolgáltatója, második legnagyobb távközlési szállítója. Naponta
a világ népességének ¼ -e csatlakozik a Nokia Siemens Networks hálózataihoz és használja telekommunikációs megoldásait.

A Nokia Siemens Networks a Nokia és a Siemens 50-50%-os vegyesvállalataként 2007. áprilisában jött létre, azóta 150
országban működik, és több mint 1400 ügyféllel rendelkezik. A vállalat legfontosabb értéke az innováció, melynek elsődleges
célja a felhasználói élmény és a hálózati hatékonyság növelése.

A Nokai Siemens Networks Magyarországon

A magyarországi vállalat a hazánkban jelenlévő távközlési szolgáltatók mindegyikét – különböző mértékben – ügyfelei között
tudhatja. A jelenlegi három hazai mobilszolgáltatóból kettőnek a Nokia Siemens Networks Kft. építette ki GSM hálózatát, de hazai
kábeltelevíziós társaságnak is épített már hálózatot. Ezenkívül a Nokia Siemens Networks Kft. ügyfele az állam is, mint a
legnagyobb olyan üzleti partner, amely országos hálózatokat, illetve telekommunikációs adatátviteli hálózatokat építtet.

A magyarországi tevékenység másik alappillére az anyavállalat (Nokia) által 1998-ban létrehozott budapesti innovációs
központ, ahol a globális piacot kiszolgáló kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak. A budapesti K+F bázis a vállalat számára is
kulcsfontosságú, hiszen a közel 1000 magyarországi munkavállalónak több mint a fele ezen a területen dolgozik.

A szerteágazó egyetemi kapcsolatokkal is rendelkező Nokia Siemens Networks hazai K+F központja mára az eszköz- és
hálózati kutatások és fejlesztések szaktekintélyévé vált. A budapesti központ ad otthont a világ legsikeresebb telekommuniká-
ciós terméke – a mobil kapcsolóközpont (MSC) – fejlesztésének, melynek legújabb generációja az IP-technológia segítségével
a mobiltelefonálás költségeinek csökkentését teszi lehetővé a szolgáltatók számára.
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