
Légy a HÖOK Diaszpóra 
Mentorprogram mentora!

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) Diaszpóra Mentor-
programja mentorokat keres! Célunk, hogy támogassuk a Diaszpóra Felsőoktatási 
Ösztöndíjprogrammal hazánkba érkező hallgatókat abban, hogy sikeres tanulmányo-
kat folytassanak Magyarországon és beilleszkedjenek a hallgatói közösségbe és a társa-
dalomba. Mentorcsapatunkba angolul jól beszélő, különböző kultúrák iránt érdeklődő 
hallgatókat várunk, akik már gyakorlottak a mentorálásban vagy gyorsan tanulnak. 

A klasszikus mentor-mentorált viszonyt kicsit átdolgozva, csoportos mentorálást terve-
zünk különböző ügycsoportok mentén, így elsősorban csapatmunkában gyakorlott és 
ezt a munkamódot kedvelő jelentkezőket várjuk. A munka országos lefedettségű, 
ilyenformán  különösen értékeljük a hatékony kommunikációt írásban és az online 
munkaforma iránti fogékonyságot.

Amit elvárunk:

▪ felelősségteljes munkavégzés és pontosság- hiszen a mentoráltaknak Te leszel a 
referenciaszemély Magyarországon;

▪ jó problémamegoldó készség- mert bár sok helyzetre felkészítünk majd, tudod, 
hogy az élet mindig tartogat kihívásokat és meglepetéseket;

▪ tolerancia és türelem- ugyanis a hallgatók nagyrésze most jár először hazánkban, 
és lehet, hogy Európában is;

▪ segítőkészség és empátia- hogy együtt tudj érezni az újonnan érkező diákok kezde-
ti nehézségeivel;

▪ proaktivitás- hogy gördülékenyen menjen a csapatmunka a mentortársaiddal.

Amit mindezekért cserébe nyújtani tudunk:

▪ lehetőség arra, hogy interkulturális tapasztalatot szerezz és részese légy egy orszá-
gos mentorcsapatnak;

▪ új tapasztalat mentorként és lehetőség, hogy észrevételeiddel, ötleteiddel fejleszd 
ezt az újonnan létrejövő programot;

▪ nemzetközi kapcsolatok és értékes barátságok;
▪ izgalmas programok és események országszerte és a Kárpát-medencében;
▪ folyamatos készségfejlesztés és képzések;
▪ bérezés félévente.

Amennyiben a hirdetés olvasása közben magadra ismertél, és szívesen dolgoznál 
velünk legalább egy tanév erejéig, akkor jelentkezz!

Várjuk a pályázati anyagodat pdf formátumban 2022. szeptember 11. 23:59-ig a 
diasporamentortrainer@hook.hu címre “Mentor leszek!” tárgymegjelöléssel. 

A pályázati anyagod tartalmazza a következőket:

1. angol nyelvű önéletrajz
2. angol nyelvű motivációs levél, amiben megválaszolod az alábbi kérdéseket:

a. Mit tudna neked adni ez a tapasztalat?
b. Mi motivál abban, hogy mentor legyél?
c. Milyen képességek tesznek alkalmassá, hogy jó mentor légy?
d. Milyen közösségi munkában vettél már részt, esetleg rendelkezel-e valamiféle 

nemzetközi tapasztalattal?

Ha még nem vagy biztos a dolgodban, de felkeltettük az érdeklődésedet, keress 
minket bizalommal a fent megjelölt címen és segítünk dönteni!

Dolgozzunk együtt a Diaszpóra Mentorprogramon!
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