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Mezövári Dénes

Nemzetiség:

ÉIetkor:

Születési hely:

Családi állapot:

Szeretem a változatos, sok mozgással játő,
Könnyen tudok kapcsolatot teremteni.
Nagy teherbírású vagyok.
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feladatokat megoldani.

o 2005 - 2009: Westsik Vilmos Elelmiszeripari Szakiskola - Nyíregyháza
Pék

e 2009 - 2011: Bánki Donát Szald<ózép Iskola - Nyíregyháza
LreÍtsegt

o 20lI - 0: Nyíregyhazi Föiskola - Nyíregyháza

Jogosítvánv

B kategória
Il/ emz et kö zi v ez et ö i en ge d ély

Egyéni készségek

Gazdaság, Sport, Zene

Célkitüzések

Tovább i tapasztalat szer zé s, Hal 1 g atótárs aim s e gíté s e

Tanulmánvok
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Motivációs levél

Tisztelt HÖT Tagok!

Mezővári Dénes, harmadéves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató vagyok.20LL.
októberében kertiltem a Hallgatóí ÖnkormányzatiTestÜletbe' lmmár harmadik éve tevékenykedem a

HÖt-ben. Ez idő alatt belátást nyertem a testÜlet munkájába, és nagyon sok rutint szereztem. Az

eddig rám bízott feladatokat a legjobb tudásom szerint végeztem, panasszal sose éltek felém.

A GTK-HÖT megbízott alelnöke voltam zo12/2o1'3l. félévében, majd 2ol2/2o1'3 ll. félévében már

hivatalosan is alelnökként teljesítettem feladataimat. A pozícióm betöltése mellett még több

tapasztalatot szerezhettem a rendhagyó GTK-Kari est/nap megszervezésével. Sikerült egy előadást is

létrehoznunk, melyet már az elődjeim is terveztek, de a megvalósítás sajnos mindig elmaradt. Ezt a

hagyományt én szeretném folytatni, mert a hallgatóknak úgy gondolom, szÜkségÜk van arra, hogy

egy tapasztalt embertől hallják az élet nagy dolgait. Nem csak az általunk szervezett eseményeken,

de szinte az összes eseményen megjelentem és segítettem a lebonyolításában. A főbb gyűléseken is

képviseltem hallgatótársaimat, mint pl.: Kari tanácsÜlések,Tanulmányi Bizottsági Ülések..stb. A
2oL3/20L4 l. félévében a vezetőség tagjaként tevékenykedem, hatalmas lelkesedéssel.

A Kulturális Bizottság vezetői pozíciójára szeretnék pályázni, mivel nagy örömömet lelem a

rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Az eddigi rendezvényeken szerzett tapasztalataim

alapján úgy gondolom hogy gördülékenyebb megoldásokra vagyok képes a lebonyolítás során.

Véleményem szerint megfelelően el tudom látni a Kulturális Bizottság vezetői pozícióját és remélem

támogatást kapok tőletek ehhez.
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