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Zajácz Nikoletta

Lakcím: 4400NyíregyhazaHaladás ift25.
Telefon: 063012037176
E-mail: zaJacz.nlki@,gmailcom

Személyi adatok:
Születési hely, idő: Nyíregyháza,1989. március 21.

Képzettségi adatok:
2003-2008 Művészeti Középiskola és Kollégium, gimnáziumi tagozat
2010-2013 : Nyíregyhazi Főiskola Pedagógus Képző Kar- Szociálpedagógia
20l3-őta: Nyíregyházi Főiskola Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet-
Szociálpedagőgia

Számítógépes ismeretek:
Microsoft Word 2003 - szövegszerkesztő, Excel 2003 _téhlézatkezelő, Power Point 2003 -
grafika, outlook _ levelezés, Internet

Pályafutás:
20l0-őta Hallgatói Önkormrányzati Testület- Pedagógus Képző Kar
20l0-őta a Szociálpedagógia szak hallgatója vagyok
2012-2013 : SzondaPhone Kft . : Telefonos operátor

Megpátyázandó tisztség: Mentor Bizottság v ezetóje

Egyéb ismeretek:
- B kategóriás jogosítvány
_ Kcinywelési és számviteli ismeretek
- Ügyiratkezelés (iktatás, irattározás)

Egyéb készségeko képességek:
- Rugalmas, nyitott személyiség vagyok, szeretek csapatban dolgozni
- Jó munkabírás
- Könnyen kötök új ismereteket
- Empátia
- Jó hallgatóság vagyok

Érdeklődési ktir:
- olvasás
- Kapcsolatteremtés
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.|$4z iL--zz&()

Zaiácz Nikoletta
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Motivációs levél:

Tisztelt Hallgatói Önkormányzati Testület

Ezúton szeretném beadni jelentekésemet a meghirdetett Hallgatói Önkormányzati Testület

Mentor Bizottság vezetőipoziciőjéna. Mint ahogy mát az önéletrajzombólis kitűnik, 3,5 éve

vagyok a Hallgatói Önkormrínyzati Testület tagia. Ezalatt, az idő alatt különböző tisztségeket

töltöttem be, mint a Diákjóléti Albizottság tagja , Tá4ékoztatási bizottság taga, Fegyelmi

bizottság tagja, Levelezős bizottságtagja is voltam. Azitt elt<iltcitt 3.5 év alatt nagyon sok időt

töltöttem azzal, hogy segítsem a hallgató társaimat, amihez hozzá tafiozotr az is, hogy az

irodában rendszeresen ügyeletben voltam. Tanulmányaim során, meg többet megtanultam

arról, hogy miként kell emberekkel viselkedni és hogyan lehet legegyszerűbben segíteni a

problémájukon. Emellett, mint leendő Szociálpedagógus, a munkámhoz fog tarÍozni a

hátrányos emberek megsegítése.

A céljaim között szerepel, hogy a rám bízott munkákat ezután is olyan lelkesedéssel

végezzem, mint eddig is, és a csapatom tagjai is legyenek annyira motiváltak, mint én. A

legfontosabbnak azt a feladatot tartom, hogy az itt tanuló diákok ellenszenvét a Hallgatói

onkormányzati Testtilet ellen csökkentsem. Emellett a hallgatókat motiválni abban, hogy

nagyobb bizalommal forduljanakhozzfulk és a téves információkat, amelyekkel rendelkeznek

megcáfolni és felvilágosítani őket, a valós helyzetről. A másik célom az lenne, hogy egy

működő bizottságot hozzak létre, amely biáosítja' hogy a hallgatók mindig talá|1anak az

irodában olyan embert, aki tud segíteni a problémájában.

Mivel, nekem ebben a félévben nincsenek őráim így nagyon sok időm lenne, arra hogy egy

miÍködőképes csapatot össze tudjak tartani, illetve, hogy minéltöbb időt tudnék bent tölteni az

irodában.
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