
ÖnéIettaiz
BotbéIyÁdám

SznvrÉryss ADÁToK

Náu: Borbély Adám

S 7ii k té si dá tu m : 1'99 2.I0.07

Ideiglenes cím: 4400 Nyíregyháza,Sőstőiut31' /B
Állandó cím: 3357 Nag1rrt, PetóFt Sándot út. 1ó

Mobil:

Ernail:

30 /667 -51.12

t> o r es z9 2@ citro mail. hu

M ep á ! á 7a n dó T i s 4s ég Sp ort Brzaot ts ág v ezetőj e

VÉczsrrsÉcpx

20/ I -fofiamarban

2007-20/ /

MUNKAHELYEK' TAPASzTÁLAToK

Nyíregyházi Főiskola- Testnevelő-edző és Töténelem szak

Lippai J áno s Mez őgaz das ág Szakőz ép és Sz akiskola
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o 2013. J'li. _ 201j. 1rug.31 : Diákmunka Nyíregyházi Tanátuda.- Köny'v kiszedés és
csomagolás

C 2072. Jiili.-2012. Aug 3t Diákmunka Hübner-H Gumi és Műanyag ipad kft.-
Katbantartás segítő
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Motivációs levél

Ti sztelt Y áIasztási B izottság !

Pályázatom cé|ja aNyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületén belül Sport

Bizottság v ezetőjév é válj ak.

A HÖT fe|adata, hogy a hallgatók érdekeit képviseljék, a tanulmányi ügyekben, a hallgatói

élet színessé tételében, és hogy a különböző juttatások minél több hallgatóhoz elérjenek.

Testnevelő -edző szakos hallgatóként nem áll tőlem távol a sportélet. A HÖT feladatai, közé

tartozik, hogy kielégítsiik a hallgatók sporttalkapcsolatos igényeit. Szeretném a hallgatókkal

megismertetni a sportélet színességét, szépségét. Abban az esetben, ha a Sport Bizottság

elnöke leszek, szeretnék megvalósítani külonféle sport tevékenységeket, itt gondolok a tenisz,

ping pong, labdarúgó bajnokságok megszervezésére és levezetésére. A Főiskolások hetét is

szeretném színesíteni a sporttal.

Mielőtt foiskolás lettem aktívan vettem ki a részem alabdarugásból ugyan is a Nyírsuli
lab darú g ó c s ap atáb an j átszottam a Nyíre gyh éza Sp ar:tacus utánp ótl ásáb an. Több szö r

szerepeltem a főiskolai labdarugó csapatban ezzel oregbitve a főiskolránk hírnevét.

Csoporttarsaim kitartó' rugalmas, lelkiismeretes, segítőkész embernek ismertek, meg

aki kiváló kapcsolatteremtő, problémamegoldó és kommunikációs képességekkel rendelkezik.

A csoporttársaim szerint megfelelően és felelősségteljesen végeztem eI arámbizott
feladatokat. Bármikor számíthatnak rám, ha valami probléma adódna.

Célom egy olyan stabil munkahelyen, hosszútávon, fiatalos kömyezetben dolgozni,

ahol munkámmal hozzájárulhatok a HÖT sikereihez.
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