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Személyes adatok.'
Név: Kádár Kinga
Születési hely és idő: Debrecen,I99I.I2.03
Lakcím: 4029, Debrecen Fényes udvar 7. 1. emelet 5. ajtó

Telefon: 0630-484- 12-86, 0670-317 -4336

E-mail : kingikadar@gmail.com
Végzettség: érettségi vizsga
Szak: Nemzetközi tanulmányok
Megpály ázandó tisztség: Marketing és PR Bizotts ág v ezetője

Tanulmányok:
2007 -20 l 1 . Csokonai Y itéz Mihály Gimnázium, Debrecen
201,I-2014. Nyíregyhazi Főiskola, Nemzetközi tanulmrányok szak BA - Kultúrdiplomácia
szakitány, III. évfolyam

Nyelvismeret:
Angol nyelv_középfokú (B2) komplex nyehwizsga
Finn nyelv- nyel'utudás társalgás szinten
Német nyelv- alapszinten
Spanyol nyelv- alaps zinten

Korábbi munkatapasztalatok
o 2012 májusától a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületében

tevékenykedem
o 20t2. augusztus _ Hatvan (Bosch gyátban logisáikai tevékenység)

C 2}I3.június 16-szeptember 30. Hotel Roc Portonova, Spanyolország-Mallorca
(szakmai gyakorlat)

o Hostess munkák (Debrecenben minden évben az Esküvői kiállításon veszek tészt,
nyíregyhtzi romantika kiállítás, stb.)

o Szőrőlapozás
o KorrePetálás

Számítőgé p es is m e retek:
Microsoft Word, Access, Excel, Power point.

Szabadidős tevékenység :
Előszeretettel sportolok, kedvenceim közé tartoznak az atlét1kai sportágak és a különböző

csapatépítő labdajátékok is, mint például a kosárlabda. Szívesen olvasok könyveket (magyar
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és idegen nyelven), és hallgatokzenét. Az irodalmi tevékenységeket sem vetem meg, verseket

olvasni és írni egyaránt szeretek. Más nemzetek kultúrája után is szívesen olvasok,
kedvenceim közé tartozik Japán és Finnország. Szívesen képviselem továbbá a Főiskolán a

hallgatók érdekeit is.

Nemzetkö zi tapaszta la to k:
o 2006. Lengyelország- egyhetes tanulmányút, mely során a német nyelvet

gyakorolhattam
o 2009. Finnország (Jyviiskylá) - háromhetes nyári egyetemen vehettem résá, mely

során a finn és angol nyelvet sajátíthattam el és a finn kultúrát ismerhettem meg

testközelből
o 2013. június 16-szeptember 30. HotelRoc Portonova' Spanyolország-Mallorca

(szakmai gyakorlat)
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Motivációs levél

Tisztelt Hallgatói Önkormányzati Testület !

Ezúton szeretném indokolni, hogy miért is szeretnék a Hallgatói Önkormányzati Testület

hivatalos vezetőségi tagsáv á válni.
2012 májusától lettem aGazdasági - és Társadalomtudomrínyi Kar Hallgató Önkormányzati
Testületének tagja' azóta rendszeresen részt vettem a különböző - általunk- szewezett
rendezvényeken, mint például a Gólyabál, Kari estek vagy mint a Farsang. A Gólyabálnál
nagyobb - HÖT által szervezett- rcndezvényen is kivehettem a részem a munkából. A FOHE-
n pénztiárosként tevékenykedhettem, mely nagy megtisáeltetéSt jelentett számomra, és melyet

örömmel végeztem.
Ezek mellett a Tájékoztatási Bizottság, illetve a Tanulmányi Bizottság tag|a is voltam. Taggá
válásom óta mindig kerestem azokat az alkaImakat, amikor segíteni tudtam a HÖT-<in belül,

illetve a hallgatóknak is. Mint Tájékoztatási bizottsági tag igyekeztem a lehető leghamarabb

tájékoztatni hallgatótarsaimat, plakátok és szórólapok által is. Ezért is szeretnék a Marketing
és PR Bizottság vezetőie lenni, hiszen első kézbőltudom, hogy mennyi feladat Van egy

rendezvény megrendezése előtt annak rekliímozásával, ill. arendezvény alatti feladatok

ellátásával. Úgy &zem, hogy képes lennék egy csapat összetartásában és koordinálásában.

Tanulmányaimból fakadóan szükséges a jó kommunikációs készség és a rendezvényszervezés

is, melyben az előreklámozás is nagy feladatot jelent. A különböző promóciós megjelenésekre

is kreatív ötleteimmel tudnék segíteni.
Terveim szerint tovább tanulok a Nyíregyházi Főiskolán, így apozíciő betöltése egy par évig

még biztos maradna.

Korábbi tevékenységeim továbbá: szociáIis támogatás javítása, plakátolás, Tanulmányi

Bizottsági ülések, pénztározási feladatok a jótékonysági focin, Farsangon, FoHE-n' Rapid
randi, Táncversenyen kisegítés, talarosáás, állandó Észvétel azírodai ügyeleten és a

közgyűléseken, stb.

A Hallgató Önkormányzati testületi tagság hozzásegített a}thoz, hogy jobban részt vehessek a

hallgatói életben. Szerettem volna elérni nagyfokú önállóságot' de ugyanakkor csapatban

dolgozni is, melyet sikerült is elémem. Ki akartam próbálni magam ezen a területen,

megfigyelni a szervezet belső működését.

Jelentős kapcsolatteremtő lehetőséget adott és ad is, mely során emberi kapcsolataimat

bővíthetem, saj át gondolkodásmódomat fej le sáhetem.
Úgy gondolom, hogy amai világban a személyes kapcsolati tőke az, aÍrti a legfontosabb. Az
együttműködés, a feladatok megosáása oly mértékben bővíti tapasztalataimat, melyeket a

későbbi munkámban is felhasználhatok. Lehetőséget ad a gyors és ptecíz problémamegoldó

készség elsaj átításához is.
A különböző feladatokat mindig nagy figyelemmel végzem, sok energiát fektetek bele, hogy

elérhessem a tökéletes eredményt. IJgy érzem, hogy a tanuláson kívül is van értelme a

foiskolai éveimnek.

Üdvözlettel:
Kádát Kinga
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Célok, tervek

Pályázatombeadásiínak célja, hogy kipróbálhassam magam igaziirodai környezetben, mely

során állandó odafigyelés igénybevételével testközelből ismerhetném meg az lrodai élet

mindennapjait' ill. a különböző feladatok elvégzésének útjait. Nemzetközi tanulmányok

szakos hallgatóként elengedhetetlen feltételnek tekintem azt, hogy külftldön is kipróbáljam

magam, mint megbizhatő munkaerő. Ennek előfeltétele egy olyan gyakorlat megszerzése,

mely megállja a helyéthazai munkatapasáalatként is. Számomra ez a leendő

munkatapa súalat a Hallgatói Önkormrínyzati Testület.

2012 májusa óta vagyok HÖT tag' S ezen idő alatt rengeteg mindent tanultam és tapasztaltam.

Célomnak tekintem, hogy pozitív tulajdonságaimat belefektetve még gyorsabb és precízebb

munkát végezhessek. Személyes elvárásom magaÍnmal szemben, hogy képes legyek hallgató

társaimnak segíteni, teljes mértékben támogatni őket. Ezeket elsősorban ügyeik intézésével

szeretném elérni, i11. elégedett lennék, ha a hallgatókat sikerülne nagy tömegben

megmozgatni. Eá különfele rendezvényekkel szeretném megvalósítani.

Bár ez az évemlesz az utolsó, szeretném elérni a korábban magamnak kitűZött célt, mely a

hallgatók segítése és informálódása, továbbá a HÖT-tin belüli feljebb jutást. Eá kemény

munkával és a belém vetett bizalommal szeretném kivitelezni.
Úgy gondolom, hogy munkám teljes mértékben, felelősségteljesen el tudniím végezni,

ugyanis eddigi _ a HÖT-on belüli _ feladataimat is mindigszáz szánalékos odafigyeléssel

végeáem. Amint munka volt, igyekeztem azonnal elvégezni, még akkor is, ha az nem

(korábban még) kari szinten volt halasáhatatlan. Szeretném kipróbálni magam ún. vezető

pozícióban is, hogy még többet tehessek a Hallgató Önkormanyzati Testületen belül.

Korábban aTájékoztatási Bizottság, illetve a Tanulmiínyi Bizottság tagja voltam.Taggá
válásom óta mindig kerestem azokat az alkalmakat, amikor segíteni tudtam a HÖT-<in belül,

illetve a hallgatóknak is. Mint Tájékoztatási bizottsági tag igyekeztem a lehető leghamarabb

tét;ékoztatni hallgatótársaimat, plakátok és szórólapok által is.Ezért is szeretnék a Marketing
és PR Bizottság vezetőie lenni, hiszen első kézből tudom, hogy mennyi feladat van egy

rendezvény megrendezése előtt annak reklélmozásával, ill. arendezvény alatti feladatok

ellátásával.|Jgy érzem, hogy képes lennék egy csapat összetartásában és koordinálásában.

Tanulmányaimból fakadóan szÍikséges a jó kommunikációs készség és a rendezvényszervezés

is' melyben az eLőreklámozás is nagy feladatot jelent. A különböző promóciós megjelenésekre

is kreatív ötleteimmel tudnék segíteni.

A Hallgatói Önkormrányzati Testületigazi kihívás számomra, melyben - mint minden egyéb

tevékenységemben - tökéletes és maximális munkát szeretnék teljesíteni.

Kádár Kinga
Nemzetközi tanulmányok szakos hallgató
III. évfolyam
Nyíregyháza, 20I 4. januar I 6.
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