
 

Be International!  

Placement Offer 
 

1) General information 

Enterprise Deutsche Telekom International Carrier Sales & Solutions (ICSS) 

CEE –Reg. 

Office 
Magyarcom Services Ltd. 

Address Korhaz utca 6-12, Budapest, H-1033, Hungary 

Description of 

hosting entity 

Deutsche Telekom’s International Carrier Sales & Solutions (ICSS) office in 

Budapest enfolds more than 60 employees and is hosted by Magyarcom 

Services Ltd. The atmosphere is very international since employees come 

from Germany, England, Spain, and of course mostly from Hungary. The 

division proposes voice and non-voice, roaming, messaging services as well 

as value added services, CDN etc.  for international customers, mobile 

operators and internet service providers. 

 

2) Contact details 

Position Trainee  

Phone +36 1 4303 170 

 

3) Internship Details 

Title 
e.g. “Intern for 

Sales Support 

team” 
Trainee - ICSS  

Start date 

 

Please use this 

format : 
dd/mm/yy 

 

 as soon as possible  

Host 

organization 

The 

organization, 
which will 

officially employ 

the intern. 

 

 MagyarCom Services Ltd, in Budapest, Hungary 

 

Duration 
 

min. 3 months 

 
 preferably more semesters  

Description of 

tasks 

as detailed as 

possible: 

recurring tasks, 
special projects 

etc 

 

 Support  vertical teams in general and with specific projects 

 Support the workflow in  specific tools 

 On request, prepare spreadsheets, analysis  &  support  

 Prepare presentations e.g. for management decisions 

Key learnings 

 

Core 

competencies to 
be achieved (e.g. 

 Vertical Team  Management  - overview 

 Overview about telecom wholesale products and services 



 
support research 

& project  mgmt, 

…) 
 

 Overview about tools & systems, development projects & 

solutions 

Mentoring 

plan 

 
e.g. regular 

feedback 

sessions 
 

 Establish weekly/monthly recurring tasks on individual level 

 Personal coaching 

 

 
 

4) Requirements from trainee 

Preferred 

field(s) of 

studies 

e.g. Business 

Administration, 
IT, Engineering 

etc 
MsC 

Languages 

please state 

language & 
required level 

(e.g. English – 

fluent in written 
& spoken) 

Fluent in English and Hungarian (in writing and speaking) 

Appreciated: Fluent in German (in writing and speaking)  

 

Professional 

skills 

e.g. practical 

experience in HR 

issues, reporting, 
presentation 

skills… 

Willing to work in international virtual team 

Presentation skills appreciated 

IT skills 

please state 

tool/software & 

required level  
(e.g. MS Excel – 

proficient user) 

MS Office  

Willing to use company specific tools 

Soft skills 
e.g.  flexibility, 

communication 

skills, … 

Communicative 

Flexible 

Proactive 

Analytical 

Disciplined 

  

5) “Winning argument”: What’s special about an internship in your department? 
e.g. your team culture, the variability of tasks, … 

ICSS is the exclusive international wholesale sales channel of Deutsche Telekom AG, Europe’s 

top level telecommunication company, which brings ICSS into a key role in the international 

business of DTAG. ICSS is a true international company, having its offices all over the world 

from Americas through Europe to Asia, giving a true international and multinational experience 

day by day. ICSS, together with DTAG and the whole telecom industry, is in the middle of a 

technological change to the “all IP World”, which creates an atmosphere of innovation and 



 
constant development of new products and services in a highly competitive market 

environment. 

 

 

   

   A MagyarCom minősített elismerést kapott példaértékű munkaadói 

magatartásáért a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által alapított díjként, melyet 

első alkalommal 23 vállalat vehettet át  2017. május 4-én. 

 

 

Miért éri meg a MagyarCom-nál gyakornoknak lenni? 

 Rugalmas időbeosztás: Tisztában vagyunk azzal, hogy számodra első helyen a 

tanulmányaid állnak, ezért lehetőség van munkádat ennek megfelelően beosztani. A 

lényeg az elvégzett munka mennyisége és minősége, nem pedig a fixen ledolgozott 

órák. 

 Valós munkatapasztalat: Nálunk lehetőséged van belelátni egy multinacionális 

nagyvállalat működésébe, és olyan feladatokban is részt venni, mint teljes állású 

kollégáid. Gyakornokainknak is megszavazzuk azt a bizalmat, hogy felelősségteljes 

munkát adjunk nekik, természetesen mindig számíthatnak a kollégák segítségére. 

Számos lehetőség van, akár a diploma után is.  

 Barátságos kollégák, elhivatott csapat: Cégen belül mindenki tegeződik, és a belső 

kommunikációs rendszer segítségével lehetőség van akár ágazatokon átívelő 

munkakapcsolat kialakítására is. Munkakörtől függően gyakran akadhat lehetőséged 

más csapatokkal való együttműködésre is. Munkaidőn kívül is lehetőségük van a 

gyakornokoknak a céges rendezvényeken, meetingeken, kötetlenebb eseményeken 

részt venni. 

 Tréning- és továbbképzési lehetőségek: Gyakornokok is ingyenesen részt vehetnek 

csoportos nyelvi képzéseken. Ezek minden félévben indulnak, angol és német 

nyelvből van lehetőség fejleszteni tudásod, heti egy-két alkalommal. Természetesen a 

szakmai jellegű programokon, találkozókon is részt vehetsz illetve számos online 

elvégezhető tréninghez hozzáférhetsz. 

 Modern, kényelmes környezet: figyelünk arra, hogy a munkakörnyezet kényelmes és 

barátságos legyen. Irodaházunk parkos övezetben található, számos üzlet, étterem és 

kávézó közelében. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


