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„Legyen a mi fényünk is
messze tündöklő
elektromos fény!”

A Hunexpertet azzal a céllal hoztuk létre, a Doktoranduszok Országos Szövetségével
közösen, hogy ki tudjunk elégíteni egy speciális munkaerőpiaci igényt. A szervezet
célja egy olyan kompetencia-központ kialakítása és intézményesítése, amely szinte
bármely − akár egyedi − szakterületen lehetőséget biztosít egy adott cég
tevékenységének szakmai-tudományos támogatására a releváns szakterületen
kutatást végző fiatal szakértők, tehetségek bevonásával.
A Hunexpert is ezen céllal, azaz a fiatal kutatók céges innovációs folyamatokba való
bevonására, illetve az akadémiai és vállalkozói szektorok közötti kapcsolat
erősítésére jött létre. Ebben segít, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége által
elért közel 10.000 fiatal kutatót képes bevonni különböző kutatásokba és
projektekbe, kielégítve ezzel egy speciális munkaerőpiaci igényt is.
Megrendelései olyan, főként a közigazgatásból/versenyszférából érkező igényeket
takarnak, amelyek az aktualitásukból adódóan a mindennapok döntéshozatalában
alkalmazhatóak. Célunk, hogy szakértői rendszerünkkel a szervezetek vezetőinek
döntését előkészítsük, hogy horizontális terveiket tisztán láthassák, a szervezeten
belül felmerülő HR stratégiai és személyzeti kérdésekben/fejlesztésekben ajánlunk
ezáltal megoldásokat a megrendelőinknek. Az elmúlt évek egyik nagy kihívása a
kutatók és a piaci szereplők összekapcsolása, erre kínál kíváló lehetőséget a
Hunexpert.
Jelenleg a humánerőforrást támogató piac, fejvadászat és toborzás területén egy új
szereplőként megjelenő cég a Hunexpert, ami már meglévő, folyamatosan fejlődő
adatbázissal rendelkezik, innovatív és gyors működésének köszönhetően pedig
eredményesen tudja a hiányzó tudást beemelni a cégek működésébe.
A Hunexpert Kft. profiljához hozzátartozik a különböző együttműködések
koordinálása is. Mint megvalósító, számos kooperációban létrejövő, a tudományos
kutatási folyamatokat elősegítő projekt szereplője. Feladataihoz sorolható
tevékenységei egészen a pályázati kiírások elkészítésétől a pályamunkák bírálatán
át a publikációk elősegítésén keresztül a konferenciaszervezésig terjednek.
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Szakértő keresés
Országos szakértői adatbázisunknak köszönhetően a legösszetettebb
munkakörökre/feladatokra is meg tudjuk találni a megfelelő embert. Az
igények felmérése után 72 órán belül tudunk szakértőt biztosítani a
megrendelőnek.

Szakmai pályázatok és rendezvények szervezése
Szervezetünk mindeddig a jogalkotásban és a biztonságpolitikában
felmerülő, a digitalizáció térnyeréséből következő kérdések
körüljárásával foglalkozott kiemelten. Pályázataink által ezen kutatási
területeken szólítottunk meg a doktori képzésben résztvevőket. A
kutatások eredményeit a publikálás lehetőségén túlmenően online
konferencián is prezentálhatóvá tettük, illetve szakmai gyakorlati
lehetőséget is kínáltunk. Mindez a szakértői bázisnak kínál újabb
lehetőséget a tudásbővítésre és tapasztalatszerzésére.

Az FSZR (Fiatal Szakértői Rendszer) egy olyan szakértői adatbázis, amelyben fiatal doktoranduszok, végzett PhD hallgatók,
kutatók, tehetségek találhatóak, akik segíthetnek a vállalkozások
döntéshozóinak munkájukkal.
Olyan szakértői munkával, kutatások, tanulmányok és kivonatok
készítésével bízzuk meg a fiatal szakértőinket, amelyekkel irányt
mutathatunk a stratégiaalkotásban és alapot szolgáltathatunk a
fejlődéshez.

Szervezeti partnerségek
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) égisze alatt
működő tudományos osztályok aktív doktorandusz és fiatal kutató, illetve a
korábbi képzési struktúrában tanulók esetében a doktorjelölti státuszban lévő
hallgatói jelentik szervezetünk szakértői bázisának alapját. Pályázataink
kommunikációját nagyban segíti az a kölcsönös viszony, amely lehetőséget ad
számunka egy közel 10.000 főt számláló hallgatói bázis elérésére.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal is (OTDT) partneri viszonyt
alakíttottunk ki. A kommunikáció erősítését szolgálja a felhívások közzététele,
illetve a jövőben megvalósítható további együttműködések körvonalazása, a
szakértői bázis bővítésének céljából.
A Magyar Atlanti Tanács (MAT), a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) és a Szent
István Egyetem Biztonságkutató Központ egy, a digitális biztonságpolitika szűk
kutatási területén mozgó doktoranduszok számára hirdetett pályázati lehetőség
megfogalmazásában partnerünk jelenleg, amely koordinálását a Hunexpert Kft.
végzi.
Szintén egy, a jogtudomány aktuális kihívásait fókuszba állító pályázati lehetőség
adott keretet az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemmel történő kooperációra, ez a Moór Gyula jogtudós emlékére
meghirdetett tudományos pályázat.

Kutatói Munka

Fiatal Szakértői Rendszer használata
Erőforrás kihelyezés alvállalkozóként, projekt alapon biztosított: erőforrás,
szakember, vagy teljes projekt kiszervezés
Kutatások készítése előzetes pontos igényfelmérés után

MEGRENDELŐ
Igény szakértői munka
elvégzésére

kiválasztása

Megfelelő jelöltek megkeresése
Megfelelő jelentkezők szakmai interjús előszűrése

Ajánlat
72 órán belül

Értékelés (tanácsadói analízis) elkészítése az interjúk alapján
Megfelelő jelöltek önéletrajzának és értékelésének továbbítása

Szakértő

Megrendelés
Szakértő munka
elvégzésére

Szakértő munka
elvégzése

Tartalmazza a szakértő tudományos
szakmai munkásságát, a szakértői
munka elemeit és határidejét.
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