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Egt olyan kizösségi csapat tagiaként végeznék szívesen munlait hosszú ttivon, ahol kihívóst jelentő

feladatoklcal és rutinmunkÍval egtardntfoglallazhatoh Mpviselve ezzel hallgató tdrsaim érdekcit.

Szívesen végeznék olyan tevékerrységet is, ahol új ismeretekre tehetek szert.
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Tárqy: Motivációs levél

Tisáelt Hallgatói Önkormányzat !

A 2014. november 28.-án kiírt pályÍaatra szeretnék jelentkezni, melyről a Hallgatói Önkor-
mányzati Testület (HoT) honlapjáról értestiltem. KÖzépiskolás éveim során találkoztam elő-
szÖr a diákok érdekképviseleti szervével, melyben tevékenyen résá vettem (tobbek kox fo-
toztam iskolai rendezvényeken, mint peldaul farsang, bálok, bulik stb.). A DiákÖnkormány-
zatban sok tapasztalatot szerertem, mely úgy gondolom, megtanított arra, hogyan legyek em-
patikus és segítőkész hallgatótársaimmal a foiskolán.

Jelentkezésemet az motiválja, hogy már 2 évet elttiltottem a HÖT-ben és nagyon jól éreztem
magam. A barátságos hangulat, amit tapasztaltammeggyőzÖtt, hogy újra kipróbáljam magam.

Úgy gondolom egy ilyen csapat tagjaként mégrengeteg új tapasztalatta tehetnék szert' Célja-
im ktizt szerepel, hogy a hallgatókat megfelelően és mindig időben tájékoztassaÍn az aktualis
eseményekről, főiskolai trnnepségről vagy akár egy nagyobb szórakoztató rendezvényről.

Tervek, célok: Egy olyan koz<lsség tagiaként munkát végezni hosszú távon, ahol kihívást je-
lentő feladatokkal és rutinmunkával egyarfutt foglalkozhatok. Ezze| képviselve hallgató társa-

ím érdekeiket és segítve mindennapjait.

Az eddigi tapasztalataim és képességeim ismeretében alkalmasnak és elég nyitottnak tartom
magam ahhoz, hogy újra a HÖT tagja legyek. Rendkívül kommunikatív, vidám, barátságos

egyéniségnek tartom magam' aki kellően rugalmas aÍthoz, hogy a koz<isség hasznára legyen.

B ízom páLy iaatom pozitív elbírálásában.
Nyíregyhá za, 2014. november 29'
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Alulírott Balogh Dalma (szül. 1993.07.31) kijelentem, hogy a Hallgatói Önkormányzat Testü-

let által kiirt választás szabályzatát elolvastam, és elfogadom. A bizottság bármely dtintését

magamranézve is k<itelező érvényÍínek tartom. Nyilatkozatommal egyhttalhozzájáruIok' ada-

taim felhasználására'

Nyíre gyhaz a, 20 1 4' november 29'

Tisztelettel' b--rqe"?..5
Balogh Dalma


