
Szakmai gyakorlat a Nike Európai központjaban. 
 
Miller Ákos kereskedelem és marketing szakos hallgató jelenleg Hollandiában a 
Nike európai központjában tölti a szakmai gyakorlatát. Eddigi tapasztalatairól 
kérdeztük. 
 

 
 
Edutus: Mesélj magadról! Miért éppen a Nike? 
 
Elég régen, 2009-ben kezdtem a főiskolát kereskedelem és marketing szakon 
marketingkommunikáció szakiránnyal. Majd 2013 ban lehetőségem adódott, 
hogy a Velux ösztondíj segítségével Dániában tanuljak tovább.  Jelenleg ha jól 
számolom 3 tárgy teljesítése választ el a magyar diplomám megszerzésétől, a dán 
diplomámat pedig januárban kaptam meg. 
 
Mivel gyerekkorom óta versenyszerűen atlétizálok, ezért számomra mindig az 
volt a cél, hogy ha majd egyszer el kell kezdenem dolgozni, akkor a lehető 
legközelebb tudjak maradni a sporthoz. Így kizárásos alapon maradt az Adidas és 
a Nike. Mindkét márkához jelentkeztem és 3 interjú után jött a pozitív válasz a 
Nike-tól. 

 



 
Edutus: Milyen területen dolgozol, és ott mi pontosan a feladatod? 
 
A CEE régió sales csapatában dolgozok. A pozicióm pontos megnevezése alapján, 
Sales Allocation gyakornok vagyok, ami röviden azt jelenti, hogy a Nike premium 
termékek Közép és Kelet Európai értékesítésében veszek részt. 
 
 
 
 
Mennyire nemzetközi a környezet? 
 
A csapat ahol én dolgozok 30 főből áll, 14 különböző országból. Rajtam kívül még 
két gyakornok van a csapatban, egy kínai és egy britt lány. 
 

 
 
Hogy képzelje el az olvasó a Nike központját? 
 
Jelenleg 8 nagy épületből áll a Hilversumi központ. Ezen kívül egy kézilabda 
pálya méretű tornaterem, konditerem, strandröplabda pálya és egy 8 sávos 
atlétika pálya tartozik még a Nike-hoz. Az ebédlőt egy híres holland designer 
tervezte. Van egy saját dolgozói Nike bolt is  a föépületben, mellette pedig egy 
Starbucks is helyet kapott. 
 



 

 
Hogyan tudnád jellemezni, miben más a Nike-nál dolgozni? 
 
Egy normál munkahelyen valószínüleg hamar kirúgnának, ha 11 órakor azt 
mondanám, hogy most elmentem futni, ebed után 2 fele jövök. Ez a Nike nál 
teljesen elfogadott. Az emberek többsége sportol napközben. Amire egyébként a 
cég buzdítja is a dolgozóit. A munkaidőm teljes mértékben rugalmas reggel 6 és 
este 10 között az iroda nyitva van ezen a idősávon bellül kell a munkámat 
elvégeznem. Amiben még más egy sportszergyártó cégnél dolgozni, az 
mindenképpen az irodai öltözködés. Szigorúan tilos az öltöny nyakkedő. Jó érzés 



minden reggel úgy menni dolgozni, hogy az az érzésem van, hogy iskolába 
megyek.  
 
Mi a 3 legjobb dolog abban, hogy a Nike-nak dolgozol? 
 
1: 44% dolgozói kedvezmény.  
2: Lehetőségem van elmenni, bármelyik Nike által szponzorált sport csapat 
meccseire. 
3:  Hires sportolókkal találkozok nap mint nap az irodában. 

 
 
 
 
Jövőbeli tervek? 
 
Egy éves gyakornoki szerződésem van., ami augusztus 31 én jár le.  Elviekben ez 
az egy év az én betanuló szakaszom a jövöbeli munkámhoz. A Nike nem szeret 
tapasztalt külsőst behozni a vállalathoz, ezért inkább gyakornokokba fektet nem 
kevés energiát és pénzt, hogy később teljes munkavállalóként tudjon velük 
számolni. 
 
 



 
 
Mit tanácsolnál a mostani diákoknak, akik szeretnének hasonlóan jó szakmai 
gyakorlatot találni? 
 
A legfontosabb hogy válasszanak iparágat, és annak megfelelően hallgasák a 
tárgyakat és irják a beadandókat. Ezen kívül, a nagyon fontos a külföldi 
tapasztalat.  Európa beszűkült, baromi jó féléveket lehet elölteni az Erasmus és a 
Velux ösztondíjak segítségével. Ezek a külföldön töltött hónapok mindenképpen 
hozzá fognak segíteni egy jó szakmai gyakorlat megszerzéséhez.  
 

 


