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Személybeli változások
2018 nyarán vettem át a csoport vezetését Gyurcsán Józseftől. A csoport nagyon jó úton haladt az ő
vezetésével, így célomnak azt tűztem ki, hogy ezen az úton haladjunk tovább.
2018 márciusában egy szigorú felvételi folyamat keretében három lelkes újonccal bővült a csoport, név
szerint Kiss Virággal, Kovács Bencével és Szoboszlai Annával, akik azóta proaktívan tevékenykednek a
szervezetben. Az őszi időszakban megkezdődött a cégek átadása az utolsó aktív félévüket töltő senior
kapcsolattartók részéről is, így a 2019-as Simonyi Konferencia szerződéseit már az új kapcsolattartók
fogják megkötni.

Rendezvényeink időrendben
Utoljára 2017 decemberében tartottunk beszámolót, ezért ebbe az évi összegzésbe a 2018-as Simonyi
Konferencia, a 2018 tavaszi Meetup, illetve a 2018-as Schönherz Qpa tartozik bele.
IX. Schönherz Meetup - Blockchain technológiák – 2018 tavasz: nonporfit, tisztán Schönherzes
rendezvény az SVK, a Simonyi (eszközök, AC, BSS, SDS, SPOT), és a BBK szervezésében.
Résztvevők száma: ~140 fő, a rendezvény rendben lezajlott.
XV. Simonyi Konferencia – 2018 tavasz: Ekkor még nem én voltam a csoport vezetője, viszont aktívan
részt vettem a szervezésben, így a jövő évi szervezésnél nagy rálátásom lesz már. A szakkollégiummal
is kiemelkedően jó volt az együttműködés, reméljük, ez a továbbiakban is így marad.
Támogatók szempontjából a rendezvény jelenleg 6,5 millió Ft-ot ér, ami új rekordot is jelent.
47. Schönherz Qpa – 2018 ősz: Továbbra is aktív főtámogatónk a Bosch, illetve egy új támogatót is
sikerült szereznünk a Siemens személyében. Ők a szakmai nap eseményre jöttek megjelenni, ebben
nagy potenciált látok a jövőre nézve is. Partnereink 2,2 millió FT-tal támogatták a rendezvényt.
Aktív partnereinkkel a tavaszi és őszi félév folyamán összesen 7 különböző előadást, workshopot és
szakmai tréninget szerveztünk le. Céglátogatásból azonban az eddigiekhez képest már kevesebb, csak
1 alkalom valósult meg.

Anyagiak
Az évet sikeresen zártuk, a vállalásunkat teljesítettük: Körülbelül 12 millió Ft-nyi támogatás érkezett be
a vizsgált időszakban pénzben és tárgyi eszközökben.

Jelenleg kidolgozás alatt álló tervek
Olyan gondolatok, amelyek remélhetőleg a következő beszámolóban már megvalósult projektekként
lesznek említve.


Új tréning rendszer kialakítása

Az új rendszer célja, hogy ne csak a megszokott belső tréningeket és véletlenszerű külső képzéseket
kapjanak a tagok, hanem egy jól kidolgozott folyamat mentén professzionális tréningeken is átessenek,
így a szervezetből kikerülő senior kapcsolattartók nem csak a tapasztalataikat vihetik magukkal, hanem
tényleges szakmai tudással erősíthetik az ipart a mérnöki irány mellett projektmenedzseri, értékesítői
pozíciókban is.
Ezt már a tavalyi évben terveztük megvalósítani, azonban nem sikerült ezzel eleget foglalkoznunk, így
a következő év projektje lesz.
A tavaszi félévben megrendezésre került az első SVK tréning tábor, mely elsősorban az újoncok
fejlődésére szolgált, ugyanakkor csapatépítő szerepe is volt. Szituációs gyakorlatok, prezentációk,
illetve közös brainstormingok is voltak. Rendkívül hasznosnak értékelem, egész biztos, hogy ezentúl
minden évben megrendezésre kerül ez a tábor.


Növekvő megkeresések és céges jelenlét a kollégiumban

Számos kisebb cég érdeklődik, akik nem igazán tudják nagyobb összeggel támogatni a kollégiumot,
viszont szívesen megjelennének a hirdetőfelületeinken. Ezekre a cégekre jellemző, hogy nem
kifejezetten munkaerő iránt érdeklődnek, hanem csupán hirdetni, megjelenni szeretnének, hogy
népszerűsítsék magukat. Ilyen például a Kedplasma cég, akiknek sikerült összeállítanunk egy olyan
csomagot, amit el tudtak fogadni, és számunkra is kedvező. A jövőben várható, hogy több ehhez
hasonló szerződést kötünk.
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