
 
 

 

 
Gyakornoki felhívás – Afrika Expo és Vásár Budapest 2017 

- Szerezz szakmai tapasztalatot egy nemzetközi projektben, és tudj meg többet Afrikáról!  
 

Az Afrika Expo és Vásár egy négy napos nemzetközi kiállítás és vásár, melynek célja a magyar-afrikai 
gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok erősítése, az afrikai  országok és az afrikai érdekeltségű 
magyar szervezetek, továbbá a magyar piacok iránt érdeklődő afrikai cégek bemutatása, népszerűsítése. A 
korábbi öt Afrika Expo (2011,2012, 2014-2016) során 26 ország 120 kiállítója 205.000 látogatóval találkozott. 
A 2017-es Afrika Expo kormányzati szervezetekkel, egyetemekkel együttműködésben 2017. március 2-5. 

között ismét a közel 50.000 látogatót vonzó Utazás Kiállítás társrendezvényeként kerül megrendezésre a 
Hungexpo Budapesti Vásárközpont A Pavilonjában, 600 m2-en.   
Az Afrika Expo és Vásár főszervezője a Kultúrafrika Alapítvány, egy nemzetközi fejlesztéssel és az afrikai-
magyar kapcsolatok építésével foglalkozó non-profit szervezet. A 2017-os Afrika Expo és Vásár projekt során 
3-4 önkéntes gyakornoknak tudunk pozíciót biztosítani, akik betekintést nyerhetnek az Afrikával foglalkozó 
nemzetközi szakmai körökbe, továbbá értékes és hasznos kapcsolatokra és szakmai tapasztalatra tesznek 
szert.  A gyakornoki program vezetője Szilasi Ildikó Hermina Afrika-szakértő, közgazdász, antropológus, a 
Kultúrafrika Alapítvány Kuratóriumi Elnöke, az Afrika Expo alapítója, Magyarország Tiszteletbeli Külgazdasági 
Tanácsosa Szenegálban. 

 

Amit kínálunk:  

 Egy úttörő jellegű, kreatív, Afrika-fókuszú, nemzetközi projektben való részvételt egy fiatalokból álló, 

lendületes és lelkes csapat tagjaként, 

 Tapasztalatot civil szervezeti, projekt-menedzsment, rendezvényszervezés és PR tevékenységi 

körökben,  

 Szakmai segítséget szakdolgozati témák kialakításához, kidolgozásához. 
 

Amit elvárunk: 

 Min. középfokú angol és/ vagy francia nyelvtudás, 

 Kreativitás, rugalmasság és önálló feladatmegoldó képesség,  

 Afrika iránti érdeklődés. 

 

Feladatok: 

 kutatás, adatfeldolgozás, cikkek, tanulmányok írása, publikálása  

 az esemény Facebook oldalának gondozása, frissítése 

 2017. február 27.- március  5. között konferencia és kiállítás szervezése, előkészítése és lebonyolítása  

 kommunikáció és PR, protokoll-feladatok, kulturális rendezvény – elemek koordinálása 

 

Ha felkeltettük érdeklődésed, önéletrajzod és motivációs leveled az info@afrikaexpo.hu e-mail 

címre várjuk 2016. október 20-ig. A gyakornoki pozíció során elvégzett feladatok önkéntesek, 

anyagi juttatást a gyakornokok számára az alapítvány nem tud biztosítani.  
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