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Szakmai beszámoló
Szakmai gyakorlatomat az Unknown Group, kockázati tőkebefektetéssel és üzleti
fejlesztéssel foglalkozó vállalatnál töltöttem Hágában. A vállalat fő célkitűzése, hogy a világra
pozitiv hatást gyakorló startupok és scaleup-ok (olyan startup, ami megvetette magát a
piacon) fejlődését támogassa. Ezen célt a következő módokon éri el: előbb említett
vállalatokat üzleti partnerekkel (nagyvállalatokkal, szervezetekkel) köti össze, emellett pedig
pénzügyi befektetést kínál és a portfólió részét képező vállalatokat üzlet fejlesztéssel segíti. A
vállalat jelenleg 70 körül alkalmazottal rendelkezik, amit 18 különböző náció alkot és nem
meglepő módon a munka nyelve az angol.
A gyakorlatom ideje alatt Startup Scout pozícióban tevékenykedtem. Ezen munkakört a
legegyszerűbben startup fejvadászként tudnám összefoglalni. A munkám általánosságban a
nagyvállalati és szervezeti partnereink (pl.: Shell, Hyundai, EIT) innovációs igényének
feltérképezésével veszi kezdetét. Ezt követően meghatározom, hogy milyen technológiák
tudják kielégíteni ezen igényeket és piackutatásba fogok az ezekkel a technológiákkal
rendelkező startupok és scaleup-ok felderítése érdekében. A legideálisabb startupok és
scaleup-ok megkereséséhez stratégiát dolgozok ki (email, LinkedIn, telefon) majd ezt
végrehajtom. A folyamat során a partnerrel való kapcsolattartásban is részt veszek. Ezen
pozíció tökéletes alkalmat nyújtott ahhoz, hogy az angol tudásomat tovább fejlesszem és
közben a világ minden tájáról izgalmas emberekkel és megoldásokkal ismerkedjek meg,
ezáltal egy sokkal átfogóbb képet tudjak alkotni a technológiák jelen állásáról. A munka során
fontos volt, hogy megfelelően priorizáljam a feladataimat, a határidők és a munka intenzitása
miatt. Az angol nyelv mellett a tárgyaló- és prezentációs készségem is fejlődött. Az 5 hónap
gyakornokság alatt én megtaláltam a helyemet a cégen belül és szeptembertől már főállásban
folytatom tovább az utamat mint Startup Scout.

1. ábra: Unknown Group csapatépítő

Nem mehetünk el szó nélkül Hollandia mellett sem, ami messze Európa egyik legfejlettebb
országa az új technológiák alkalmazása terén (pl.: közigazgatás). Magyar mércével nézve a
holland emberek általánosságban ridegebbek és nehezen nyílnak meg az idegenek előtt.
Viszont rendkívül segitőkészek, ehhez viszont neked kell az ő segítségüket kérni mert ők azt
ritkán ajánlják fel. Számomra rendkívül furcsa volt, hogy mennyire előre terveznek, emiatt egy
jó tanács, ha a munkatársaidat meghívnád egy házibulira azt legalább 3 héttel korábban tedd
meg. Hollandiában az emberek jelentős része beszél angolul, emiatt nem leszel rászorulva
arra, hogy hollandul is megtanulj.
Hágát pedig egy általánosságban nyugodt nagyvárosként tudnám leírni, ahol ha kitör a jó
idő, akkor mindenki a Scheveningen-i strandra és az ottani éttermekbe és bárokba tódul.
Viszont jó idő hallatán ne 30 fokos ragyogó napsütésre gondolj, hanem elégedj meg a 24-25
fokos kellemes hőmérséklettel. Rotterdámmal és Amszterdammal szemben Hágában a
lakást/szobát is könnyebben talál az ember, ami a kevesebb egyetemistának és a gyengébb
turizmusnak köszönhető.

2. ábra: Hága melletti dűnék
Összességében az Unknown Group-ot mindenki számára tudom ajánlani, aki izgalomba
jön a startup szó hallatán és szívesen dolgozna egy kulturálisan is sokszínű csapatban a
startup munkakultúra irányelvei mellett. Ez utóbbinak köszönhetően már gyakornokként is
nagy felelősséggel fogsz rendelkezni és rengeteg lehetőséged lesz fejleszteni saját hard és
soft skilljeidet is.

