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VÉczprrsÉc
1999 -2007 :

2007 - 20ll :

2011 - 2013 :

2013 -.ielenleg is

Nvor,vrsmnRor

5.sz Vári Ernil ÁltaláIlos iskola (Kisvárda)

ll' Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola (Gépészeti érettségi)

II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola (Meclratronikai rnűszerész

techn il<usi)

NYF - MMK -Mezőgazdasági és élelrniszeripari gépészrnérnök FSZ

Angol

SzÁnt irÓcÉpos tsnroRornx
Microsoft Office(Word, Excel, Power Point, Picture Marrager) Internet, E-mail.

EcvÉs lSMERETEK' VERSENYEREDMÉNYEK' TEVÉKENYSÉGEK

20l0-2013 Diák ÖnkormányzatiTag(II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola. Kisvárda)

Rendszeresen részt vettem sportesemények és egyéb diák rendezvények szervezésében.

B kategóriás gépkocsivezetoi jogosítvány (20l l )

20l3. December óta Hallgatói Önkormányzati testületi tag (Nyíre gyl-lázai FőiskoIa)

Tuln.looNsÁcox
Megbízhatóság, rugalmasság, önállóság, jő szervező képesség, gyors helyzetfelismerés és

nre go ldás, csapatsze l lem j e l l erriez. Rend szeresen sporto lok.



Énooxt ÓoÉsI xÖn
Interllet, Töftérrelem, olvasás, Ternrészet, Sport

Munkahelyek
2012 _2013 GE Hungary l(ft., Kisvárda (Szakmai gyakorlat)
2010 - Jelenleg is FÜrge Diák Iskolaszövetkezet (Diákrnunka)

Nyíregyháza, 201 4. 09. 29.



Motivaciós levél

Ezúton szeretném a Hallgatói Önkormányzati Testület által meghirdetett Mentor Bizottság

v ezetői posztj át megpáIy ázní'

Mint ahogy önéletrajzomban is kitűnik, 2Ol3 decembere őta vagyok a Hallgatói

Önkormányzati Testület posztnélküli tag|a, ahol rendezvényszervezésben, rendezvény

lebonyolításában' bálok szervezésében vettém részt, továbbá a Mentor Bizottság, Ösztondíj

Bizottság és a Kulturális Bizottság állandó tagja is vagyok.

Szeretném folytatni az eddig munkámat és irányítani egy olyan bizottságot, ahol nagy

hangsúlyt fektetnek a hallgatói érdekképviseletre. Elvárásom magammal szemben, hogy

képes legyek hallgató társaimnak segíteni, teljes mértékben támogatni őket.

Úgy érzem, hogy a Mentor Bizottság vezetői munkáját leginkább talpraesettségemmel, jó

kommr-rnikációs készségemmel és szervezőképességemmel tudnám erősíteni.

Munkán"r teljes mértékben, felelősségteljesen el tudnám végezni, ugyanis eddigi - a HÖT-on

belüli - feladataimat is mindi g száz százalékos odafi gyeléssel végeztem.

Célom még jobban összehangolni a bizottság tag|ainak munkáját és egy megbizhatő,

kovethető ügyeleti rendet létrehozni. Emellett szeretném azt is elérni a hallgatóknál, hogy

i smét b izalommal fordulj anak a Hal l gatói Önkormányzati Testül ethez.

Most már másod éves létemre bepillantást nyertem nem csak a Mentor Bizottság, hanem az

Ösztöndíj Bizottság munkájába is. Véleményem szerint, különösen fontos egy olyan,

rnegbízható, kiegyensúlyozott bizottság kialakítása, ahova bizalommal fordulhatnak a

hallgatók például az osztondíjak leadásának idoszakában is.

Úgy gondolom, hogy a hallgatói érdekképviselet elsosorban arról szól, hogy a hallgatók

n1ina.n lehetőségrőL elso kézbol értesüljenek, tudják, kihez kell fordulniuk. ha problémájuk

van. Tanáraimmal és hallgató társaimmal is jó kapcsolatot ápolok, emiatt is bízom abban,

hogy a korábban említett, magamnak kitűzött célt sikerül megvalósítanom.

Továbbra is szeretném a hallgatók érdekeit képviselni, de most már, mint bizottsági

vezető,valamint a főiskolai életüket legjobb tudásom szerint megkönnyíteni, segíteni.

Ezúton nyilatkozom, hogy adataimat a HÖt felhasználhatja.

P áIyázatompozitív elbírálása reményében maradok tisztelettel:

2014.09.29
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II. éves hallgató


