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Samenwerking met bedrijfsleven door neerlandistiek Debrecen
Sinds begin jaren 2000 hebben steeds meer verschillende bedrijven contact opgenomen met de vakgroep.
De verzoeken richtten zich aanvankelijk in eerste instantie op het werven van medewerkers die de
Nederlandse taal goed beheersen, het liefst dus oud-studenten Nederlands. We bemiddelden regelmatig
tussen afgestudeerden en HR-wervingmedewerkers om de juiste kandidaten voor de juiste positie te
kunnen vinden.
Naar aanleiding daarvan organiseerde de Vakgroep op 28 mei 2010 de eerste alumni-dag en een mini
jobbeurs waarop zowel oud-studenten Nederlands als talrijke firma’s uit Debrecen en Boedapest (National
Instruments, Profi Power, General Electric, Adecco en HSA) en de diplomatieke vertegenwoordigers van
Nederland en Vlaanderen aanwezig waren. De eerste alumni-dag en jobbeurs werden een groot succes en
in de daarop volgende jaren werd het evenement jaarlijks georganiseerd.

Foto 1: Eerste alumni-dag en jobbeurs (28 mei 2010)
De „jobbeurs Nederlands” werd een begrip en er kwamen steeds meer geïnteresseerde bedrijven en zelfs
bedrijven die door onze oud-studenten Nederlands vertegenwoordigd waren. In 2012 kwam het
bijvoorbeeld zover dat bijna het hele wervingsteam (vijf medewerkers van de zes aanwezigen, zie foto 2)
van het bedrijf Merlin (nu Transcosmos) uit toenmalige studenten van ons bestond.
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Foto 2: Jobbeurs Nederlands (27 mei 2012)

Foto 3: Jobbeurs Nederlands (29 april 2016)

Gezien het feit dat het Carrièrecentrum aan de Universiteit Debrecen (www.unideballasborze.hu)
regelmatig een gr ote centrale jobbeurs organiseert, is de minijobbeurs Nederlands na een paar jaar een
bijhorend, maar toch onafhankelijk deel van het programma geworden. Onafhankelijk omdat deze
bedrijven een specifieke doelgroep (Nederlandssprekenden) direct wilden, en nog steeds willen bereiken
en aanspreken.
We zijn ook heel trots op ons eerste rondetafelgesprek. In 2016 lieten we álle vertegenwoordigers van
multinationals van de branche Shared/Business Service Centres (SSC/BSC) in Debrecen aan tafel zitten om
een nog intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de universitaire wereld te bevorderen. Uit
dit eerste gesprek is een uniek en ondertussen nationaal en internationaal erkend bedrijfsverband
ontstaan (Debrecen BSC Roundtabel, www.bscdebrecen.com), waarin op dit moment negen bedrijven
vertegenwoordigd zijn (4iG, BT, Deutsche Telekom IT Solutions, Diehl Aviation Hungary Kft, Epam Systems
Inc., Flowserve Hungary Service Kft., NI Hungary Kft., Transcosmos Kft., United Call Centers Kft.). In 2021
tekende BSC Roundtabel een officieel samenwerkingscontract met de Universiteit Debrecen.

Prijzen en nominaties van BSC Roundtabel Debrecen
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We zijn parallel ook met een ander initiatief begonnen. Niet alleen het bedrijfsleven kwam regelmatig naar
de vakgroep om gekwalificeerde toekomstige medewerkers te zoeken en te vinden, maar ook wij zelf
gingen met onze studenten naar de partners. Op deze bedrijfsbezoeken konden de studenten van heel
dichtbij kennismaken met de businesswereld.

Foto 4: Bureaubezoek bij Transcosmos op 28 september 2011

Foto 5: Bureaubezoek bij BT (British Telecom) op 27 februari 2020
Hoewel het uitvoeren van presentaties aan de universiteit en bedrijfsbezoeken bij de partners in de
afgelopen twee jaar door COVID-19 steeds moeilijker werden, reageerden we reeds in het begin van de
pandemie snel op de veranderde omstandigheden en gingen met onze zakelijke evenementen gewoon in
online-vorm door.
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Foto 6: virtueel bedrijfsbezoek bij BT op 28 maart 2020
In het academiejaar 2021/2022 hebben we weer een grote stap gezet in de samenwerking met BSC
Roundtabel Debrecen. We zijn met een reeks lezingen gestart in de zogenaamde carrièrecursus. In de loop
van het herfstsemester hebben we zes Nederlandstalige gastsprekers mogen ontvangen van vier
verschillende leden van BSC Roundtabel in het kader van het college Zakelijke Communicatie voor
derdejaarsstudenten Nederlands BA. Het door professionals samengestelde officiële studiemateriaal is
ondertussen als cursusmateriaal verschenen in het e-learning systeem van de universiteit
(elearning.unideb.hu).

Foto 7: carrièrecursus met Marcel Dormanns (Deutsche Telekom) op 2 december 2021

Voor meer informatie over de samenwerking tussen de Vakgroep Nederlands in Debrecen en het lokale en
regionale bedrijfsleven kunt u contact opnemen met dr. Gábor Pusztai, docent en afdelingshoofd
(gpusztai@tigris.unideb.hu).
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