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2008-2012 Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző
érettségi bizonyítrány

2000-2008 Kalmár Zo\tánÁltalánosIskola

Nl'EL\TSMERET
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xÉszsÉcnK, KÉPESsÉGEK

. Problémame goldó gondolkodásmód

. Cél és Sikerorientált

. Ambiciózus

. Jó kommunikációs készség

EGYEB ISMERETEK

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet,
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Tisztelt Hallgatói Onkor mányzati Testület !

Nyíregyh áza, 20Í 4. január 22.

B alogh Dalma,'"áioae".s 1fuság v ezető hallgató szeretnék páLy azni a HÖT
által meghirdetett :Marketing és .PR Bizottság v ezetőjének pozíciőjára.
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Motivációs levél

Tisztelt Hallgatói Önkormányzat !

Középiskolás éveim során is már ta|álkoztam a diákok érdekképviseleti szervével, melyet

Diákönkormányzatnéven ismerhettem meg' SZerVes részét képezte a mindennapjaimnak. Volt
szerencsém 2012 augusztusban részt venni, a Hallgatói Önkormányzat áItaI rendezett
gólyatáborban, mely már ott felkeltette érdeklődésemet, hogyan lehetne a szetvező csapat

tagsáváválnom, s ezálta| segíteni és új színt vinni az Önkormányzat munkájába.IJgy érzem,

kellő ambícióm és energiám lenne a poszt betöltéSéhez ésbizton állíthatom, hogy az egyik
legjobb munkaerő lehetnék.

z}I2-tőltagja lettem a Hallgatói Önkormányzati Testületnek! Egy évet dolgoztam vezetői
beosztásban is, mint kari alelnök! A HÖT átalakulása után többszorbíztakmeg a PR-os ügyek
intézésével, amit igazán szívesen hajtottam végre, ezértís gondolom' hogy közel állhat
hozzám ez apozíciő.

Célkitűzések, tervek:
Fontosnak tartom a folyamatos kapcsolattartást a főiskola PR-irodájával' mivel a legtöbb

információ a PR-irodán keresztül kerülhet ki a hallgatói életbe. Szükség lenne új csatornák

megnyitására a hatékonyabb kommunikáció érdekében. Szeretném, hogy a HÖT
rendezvényei, főbb tevékenységei, valamint kommunikációj a j avulj on.

Mindenképpen előnyös lenne egy olyan rendszer vagy programfeláIlítása a HÖT-on belül,
ami összehoznáa diákokat ajó közösség, jő hangulat, pezsgó hallgatói élet érdekében.
Véleményem szerint nyilatkozhatok a saját és a hallgatótársaim nevében is, hogy igazán
felemelő érzés lenne egy olyan foiskolára jámi, ahol állandó a nyüzsgés. Ha megkérdeznek
egy itt tanuló hallgatót, akkor csillogó szemekkel és őszintén mondhassa' hogy <jrömmeltanul
a Nyíregyhazi Főiskolrín.
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