
Üdvözlünk a Budapesti Metropolitan Egyetem Karrier 

Portálján 

Válaszd ki, hogy melyik felhasználói körbe tartozol, majd 

jelentkezz be és készítsd el profilod! 

Aktív hallgatóként a fehér gombra kattintás után add meg 

Neptun kódod és jelszavad! 

 

 

 



Volt hallgatóként a fehér gombra kattintás után add meg 

Neptun kódod és jelszavad! 

 

 

  



 

Főoldal 

https://metujobs.metropolitan.hu/ 

 

Nyelvváltó 

https://metujobs.metropolitan.hu/hu 

https://metujobs.metropolitan.hu/en 

 

Menük 

Vissza a főoldalra 

https://metujobs.metropolitan.hu/fo 

Keresés a hirdetések között 

https://metujobs.metropolitan.hu/kereses 

Mentett hirdetések 

https://metujobs.metropolitan.hu/mentett-hirdetesek 

Ajánlott hirdetések 

https://metujobs.metropolitan.hu/ajanlott-hirdetesek 

Jelentkezések 

https://metujobs.metropolitan.hu/jelentkezeseim 
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Karriertanácsadás kérése 

https://metujobs.metropolitan.hu/karriertanacsadashallgatokn

ak 

Programajánló 

https://metujobs.metropolitan.hu/#programok 

Szűrések hirdetésekhez 

Szakmacsoport szűrő 

https://metujobs.metropolitan.hu/hirdetes-

szures/szakmacsoport 

Számítógépes ismeret szűrő 

https://metujobs.metropolitan.hu/hirdetes-

szures/szamitogepes-ismeret 

Szakmai készség szűrő 

https://metujobs.metropolitan.hu/hirdetes-szures/szakmai-

keszseg 

Soft skill szűrő 

https://metujobs.metropolitan.hu/hirdetes-szures/soft-skill 

Nyelvtudás szűrő 

https://metujobs.metropolitan.hu/hirdetes-szures/nyelvtudas 

Profil megtekintés, módosítás 

https://metujobs.metropolitan.hu/profil 

Kilépés 

https://metujobs.metropolitan.hu/exit 
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Belépés Regisztrált Munkaadóként 

A fehér gombra kattintás után adja meg a regisztrációkor 

használ kapcsolattartó e-mail címét és jelszavát. 

 

 

Nyomja meg a „BELÉPÉS” gombot! 



 

Munkaadó regisztráció 

A „BELÉPÉS” gomb megnyomása után kattintson a 

„REGISZTRÁCIÓ” gomra.  

 



 

 

Töltse ki a lenyíló űrlapot! Az esetleges nagyításhoz használja a 

ctrl és a + billentyű kombinációt. 

Főoldal 

https://metujobs.metropolitan.hu/ 

 

Nyelvváltó 

https://metujobs.metropolitan.hu/hu 

https://metujobs.metropolitan.hu/en 
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Menük 

Új hirdetés 

https://metujobs.metropolitan.hu/hirdetesfeladas 

Hirdetéseim almenüi 

Vázlathirdetéseim 

https://metujobs.metropolitan.hu/vazlat-hirdeteseim 

Közzétett hirdetéseim 

https://metujobs.metropolitan.hu/kozzetett-hirdeteseim 

Inaktív hirdetéseim 

https://metujobs.metropolitan.hu/inaktiv-hirdeteseim 

Programok 

https://metujobs.metropolitan.hu/index.php#programok 
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Álláskereső hallgatók menüpont almenüi 

Keresés 

https://metujobs.metropolitan.hu/allaskeresok 

Mentett hallgatók 

https://metujobs.metropolitan.hu/mentett-allaskeresok 

Ajánlott hallgatók 

https://metujobs.metropolitan.hu/ajanlott-allaskeresok 

Kapcsolataim 

https://metujobs.metropolitan.hu/kapcsolataim 

Hallgatót keresek menüpont almenüi 

Szakmacsoport 

https://metujobs.metropolitan.hu/hallgato-

szures/szakmacsoport 

Számítógépes ismeretek 

https://metujobs.metropolitan.hu/hallgato-

szures/szamitogepes-ismeret 

Szakmai ismeretek 

https://metujobs.metropolitan.hu/hallgato-szures/szakmai-

keszseg 

Soft skillek 

https://metujobs.metropolitan.hu/hallgato-szures/soft-skill 

Nyelvtudás 

https://metujobs.metropolitan.hu/hallgato-szures/nyelvtudas 
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Profil 

https://metujobs.metropolitan.hu/profilom 

 

 

Kilépés 

https://metujobs.metropolitan.hu/exit 
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Rektori üzenet 

"Egy hely, ami összehozza az embereket!" 

Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA Rektor, egyetemi tanár 

Kapcsolat 

A portált A Budapesti Metropolitan Egyetem KarrierCentruma 

működteti 

Magán-munkaközvetőti engedély száma: BP/0701/9083-

1/2017-1085. 

A KarrierCentrum elérhetőségei: 

KAPCSOLAT 

metujobs@metropolitan.hu 

 +36 1 273 2461 

Egyéb fontos linkek 

Adatkezelés, adatvédelem | Felhasználási feltételek 

Közösségi média 

https://www.facebook.com/METUmybrand/ 

https://www.instagram.com/metropolitanbudapest/ 

https://www.linkedin.com/school/metropolitan-university/ 

https://www.youtube.com/channel/UCY_u_r9gehgb73dC7yrgC

kA 
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