PÁLYÁZATI KIÍRÁS
MAGAZIN ÚJSÁGÍRÁS
SZAKIRÁNY
A Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban NTGN) Magazin újságírás szakiránya
keretében pályázatot hirdet olyan, Kárpát-medencei fiatalok számára, akik magazin újságíróként
képzelik el jövőjüket.
A magazin újságírás szakirány pályázatán egyaránt indulhatnak pályakezdők és magazin újságírói
tapasztalattal rendelkező fiatalok is.
Bár a pályázatban nem jelölünk meg felső korhatárt, célunk olyan karakteres, fiatalos hangok
megtalálása, amelyek mértékadó, minőségi tartalmak közvetítésével a véleményformálás
meghatározó erőit képviselhetik a magyar médiában.
A nyertes pályázók a 2022–2023-as program-ciklusban anyagi támogatásban részesülnek, melynek
feltétele a foglalkozásokon való részvétel és a szakmai követelmények megfelelő színvonalú teljesítése.
A programot támogató gyakorlati tevékenységek köre kiterjed műhelymunkákra,
intézménylátogatásokra és szakmai tapasztalatcserére is.
A pályázók köre
Olyan Kárpát-medencei fiatalok jelentkezését várjuk, akik szeretnék megtanulni a tartalomkészítés és
a magazin újságírás szakmai alapjait vagy továbbfejlesztenék az online és print magazin újságírás,
szerkesztés területén szerzett tudásukat, esetleg az újságíráson belüli szakmai irányváltáson
gondolkodnak.
Pályázati feltételek:
− büntetlen előélet,
− sikeres érettségi vizsga,
− egy világnyelv középfokú ismerete (aktív nyelvhasználat).
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
− hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési lap;
− szakmai önéletrajz;
− motivációs levél;
− aláírt Tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat PÁLYÁZÓK részére fényképfelvétel videófelvétel
készítéséhez és felhasználásához;
− nyelvvizsga bizonyítvány szkennelt példánya (az eredeti nyelvvizsgabizonyítvány bemutatását
követően a szkennelt másolati példány törlésre kerül – hiánya nem kizáró ok);
− legfeljebb 2 perces bemutatkozó videó;
− a magazin újságírói tapasztalattal rendelkező jelentkezők számára saját portfólió, mely referenciaanyagot tartalmaz az eddig elkészült munkáiból: minimum 5, online újságban már megjelent anyag.
Letölthető dokumentumok:
− Jelentkezési lap (letölthető *pdf)
− Pályázati útmutató (letölthető *pdf)
− Tájékoztató a pályázatokon részt vevők adatainak kezelésérő (letölthető *pdf)
− Tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat PÁLYÁZÓK részére fényképfelvétel videófelvétel
készítéséhez és felhasználásához (letölthető *pdf)
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázati anyagot elektronikusan kell elküldeni, a palyazat@ntgn.hu címre:

− a kitöltött és aláírt írásbeli dokumentumokat beszkennelve, *.pdf formátumban;
− a bemutatkozó videót *.mp4 formátumban: 20 MB fölötti méret esetén a tárhely linkjét
kérjük megosztani a jelentkezési anyagot is tartalmazó e-mailben,
− az online magazin újságírói referenciaanyagot linkként kérjük szépen elküldeni.
Beadási határidő
− 2022. szeptember 5., hétfő – éjfél
A pályázatok elbírálásának menete
A határidőre beérkezett pályázatokat az NTGN által felkért bírálóbizottság értékeli. A pályázati
kiírásnak megfelelő és a szakmai célok szerint alkalmasnak ítélt pályázókat a bírálóbizottság szakmai
interjúra hívja be. A pályázatok feldolgozása, előszelekciója folyamatos.
A szakmai interjúkra 2022. szeptember 12–24. között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján.
A bírálat határideje: 2022. szeptember 30.
A benyújtott pályázatok érvényessége
A pályázat érvényes, amennyiben megfelel a pályázati kiírásban támasztott követelményeknek.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
− nem felel meg a pályázati kiírásban megjelölt követelményeknek;
− hiányos a mellékelt dokumentáció;
− a pályázati beadvány határidőn túl érkezik be.
Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta előtt van lehetőség. A hiánypótlás szükségességéről az NTGN
írásbeli értesítést küld az érintett pályázók részére.
Záradék
Az NTGN fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett támogatásokat a beérkezett megfelelő színvonalú
pályázatok függvényében ítélje oda.

Budapest, 2022. július 5.
Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

