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A Vodafone és a Sony Pictures összefog a fiatalok digitális jövőjéért
A Sony Pictures csatlakozott a Vodafone kezdeményezéséhez, amely 2022-ig 10 millió
fiatalnak szeretne támogatást nyújtani digitális készségeik fejlesztéséhez, és egyúttal
hozzájárulni a tanulási és elhelyezkedési lehetőségeik megteremtéséhez.
A Vodafone és a Sony Pictures széles körű együttműködést jelentett be, amelynek keretében húsz
országban több millió fiatalt segítenek hozzá ahhoz, hogy jobban meg tudják határozni saját készségeiket,
és felfedezzék az azokhoz illeszkedő digitális munkaköröket.
December egyik legjobban várt mozi premierjére, a Pókember – Irány a Pókverzum! című filmre építve
mutatják be a fiataloknak a Vodafone ingyenes Future Jobs Finder felületét, egy játékos platformot, amely
segítséget nyújt készségeik és jövőbeli karrierlehetőségeik meghatározásában. A kezdeményezés a
Vodafone „What will you be?” globális programjának része, amelynek célja, hogy 2022-ig hozzájáruljon 10
millió fiatal digitális készségekhez való hozzáféréséhez, tanulási és elhelyezkedési lehetőségeik
megteremtéséhez.
A Sony Pictures és a Vodafone együttműködését támogató, a fiatalokat a Future Jobs Finder platformra
irányító globális digitális kampány a film központi gondolatára helyezi a hangsúlyt, miszerint a megfelelő
készségekkel és támogatással mindenki azzá tud válni, amivé szeretne.
Andre Seddoh, a Sony Pictures Nemzetközi Marketing Partnerkapcsolatokért felelős elnökhelyettese így
fogalmazott: „Nagyon izgatottak vagyunk a különleges vizuális elemeket felvonultató film miatt, hiszen
most először egy teljesen más Pókember-univerzumot nyitunk meg, a Pókverzumot, amelyben bárki
viselheti a maszkot. Ebben a világban mutatjuk be Miles Morales brooklyni kamaszt, aki – sok más fiatalhoz
hasonlóan – életének következő szakaszához közeledve nehezen tudja megfogalmazni, ki is ő, és mi a
valódi küldetése. A Vodafone-nal partnerségben ezen úttörő film inspiráló erejére alapozva van
lehetőségünk megszólítani a nézőket, miközben támogatjuk a Vodafone azon törekvését, hogy digitális
munkalehetőségeket tárjon fel a fiatalok számára, és ingyenes digitális készségfejlesztésben részesítse
őket.”
Joakim Reiter, a Vodafone Csoport Vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese így
nyilatkozott: „Célunk, hogy hozzájáruljunk 10 millió fiatal digitális készségfejlesztéséhez, tanulásához és
különböző munkalehetőségeikhez. A Sony Pictures-szel kötött együttműködésünk segítségével
gyorsabban elérhetjük ezt a célt, hiszen így digitális platformunkat, a Future Jobs Finder-t több olyan
fiatalhoz tudjuk eljuttatni, aki épp a jövőbeli karrierjén gondolkodik. A Future Jobs Finder felületet
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kifejezetten úgy tervezték, hogy a fiatal felnőttek össze tudják kapcsolni készségeiket és digitális
karrierjüket olyan szemszögből, amire eddig még nem gondoltak. A technológia ereje, valamint a filmet
övező izgatott várakozás hozzásegíthet minket ahhoz, hogy valóban meg tudjuk szólítani a fiatalokat.
Szeretnénk, ha minden fiatal a legjobbat tudná kihozni magából, ezzel is csökkentve a digitális készségek
területén tapasztalható szakadékot.”
Seddoh hozzátette: „A film egyik nagy pillanata, amikor Peter Parker így szól Miles-hoz: Ne úgy csináld
ahogy én, járd a saját utad! Szeretnénk, ha mindenki ezt az üzenetet vinné magával a filmből, arra
ösztönözve a fiatalokat, hogy valóban lépjenek a saját útjukra!”
Márciusi bevezetése óta több mint 300 ezer fiatal töltötte ki a Vodafone Future Jobs Finder kérdőívét,
amelynek eredményeként több mint egymillió digitális munkakör-típussal ismerkedhettek meg. Az online
felület több rövid teszt kitöltésére kéri fel a látogatókat, amelyek kidolgozása pszichológusok, karriertanácsadók és oktatási szolgáltatók bevonásával valósult meg. A kérdések megválaszolásával a fiatalok
világos képet kaphatnak a bennük rejlő potenciálról, és értesülhetnek a digitális szektorban betöltetlen,
készségeiknek megfelelő helyi munkalehetőségekről, amellett, hogy releváns, ingyenes digitális
készségfejlesztő tartalmakhoz is hozzáférhetnek.
https://futurejobsfinder.vodafone.com/
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A Vodafone-ról
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt,
beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen
mobilszolgáltatásaival, és további 44-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 18 piacon kínál vezetékes
szolgáltatásokat. 2018. szeptember 30-i állapot szerint a Vodafone Csoport 531,9 millió mobil-, illetve 20,4 millió
vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone
vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com. A Vodafone
Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését.
A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs,
mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
A Sony Pictures Entertainment-ről
A Sony Pictures Entertainment (SPE) a Sony Entertainment Inc. leányvállalata, amely pedig a tokiói szék-helyű Sony
Corporation leányvállalata. Az SPE globális tevékenysége lefedi a mozifilmek gyártását, vásárlását és forgalmazását; a
televíziós tartalmak gyártását, vásárlását és forgalmazását; a televíziós hálózatokat; a digitális tartalmak előállítását és
forgalmazását; stúdiók és berendezéseik üzemeltetését; valamint új szórakoztató termékek, szolgáltatások és
technológiák fejlesztését. Az SPE Motion Picture Grouphoz tartoznak az olyan filmmárkák, mint a Columbia Pictures,
a Screen Gems, a TriStar Pictures, a Sony Pictures Animation és a Sony Pictures Classics. További információ:
http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html.
A Future Jobs Finder-ről
A Vodafone szakpszichológusokkal, karriertanácsadókkal és oktatási szolgáltatókkal közösen dolgozott ki egy
okostelefon-alapú alkalmazást – a Future Jobs Finder-t -, amely egyszerű, egyben átfogó elérést biztosít a fiataloknak
a digitális gazdaságban szükséges új készségekhez valamint munkalehetőségekhez. A Future Jobs Finder elsőként
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néhány gyors pszichometriai teszt kitöltését kéri a felhasználótól, amelynek célja az illető készségeinek és érdeklődési
körének feltérképezése, amelyeket ezt követően a digitális gazdaságban elérhető, leginkább illeszkedő
munkakörökkel párosítanak. Második lépésben a felület konkrét munkalehetőségekhez irányítja a felhasználót az
általa megadott földrajzi területen belül, amelyek a Vodafone-nál meglévő lehetőségeket is magukban foglalják. A
felhasználók ezenfelül releváns online digitális készség-fejlesztő szakértőket is elérhetnek; ráadásul a kurzusok nagy
része ingyenes. A tesztek kitöltését követően a felhasználók összefoglalót kapnak a készségeikről és érdeklődési
területeikről, amelyet ezt követően szakmai önéletrajzukban vagy álláspályázataikban használhatnak fel.
A PókemberTM: Irány a Pókverzum! című filmről
A Columbia Pictures a Marvellel közösen bemutatja az Avi Arad/Lord Miller/Pascal Pictures produkcióját, a Sony
Pictures animációs filmjét, a PókemberTM: Irány a Pókverzum! c. filmet. Hangok: Nagy Ervin, Jéger Zsombor, Mentes
Júlia, Kálid Artúr, Bognár Tamás, Timár Éva, Báthory Orsolya, Peller Mariann, Hamvas Dániel, Kiss Erika, Schnell Ádám,
Ligeti Kovács Judit, Csankó Zoltán, Miller Zoltán, Kelemen Kata, Sarádi Zsolt, Welker Gábor, Kajtár Róbert, Schneider
Zoltán, Varga Gábor, Kisfalvi Krisztina valamint Radics Peti közreműködésével. Rendezte Bob Persichetti, Peter Ramsey
és Rodney Rothman. Forgatókönyvíró: Phil Lord és Rodney Rothman, Phil Lord Marvel Comic alapján írt történetéből.
Producerek: Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller és Christina Steinberg. Vezető producerek: Stan Lee,
Brian Michael Bendis és Will Allegra.
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