
Tisztelt Választási Bizottság, Tisztelt Hallgatótársaim!

Ezúton szeretném benyújtani pályázatomat és fényképes
önéletrajzomat, a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói önkormányzati
Test[i l etén ek tisztviselői posztjá na k vá lasztá sá ra.

Ugy gondolom, NYIToTT VAGYoK,lÓ ASZöVEGEM, VANNAK Jó
öttEtElM, amiket igyekszem megvalósítani, szeretek csapatban
dolgozni, megbízható vagytok, BíRoM A PöRGÉST, NAPPAL|
TAGozAToS hallgató vagyok, tapasztalatom Van
rendezvényszervezésben, úgyhogy FEKSZ|K A MARKET|NG És A
PR, és e tudásomat is szívesen fordítanám a Hatlgatói
önkormányzati Testület javára.

Benkó Tamás Józsefnek hívnak, Nyíregyházán szÜlettem
(1'994.1'2.27.) Jelen leg a Nyíregyházi Főiskola testn evelő-biotógia
osztatlan tanúrinappali szakán tanulok első évfolyamon.

A Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános
lskola és Gimnáziumában érettségiztem 2O1'3-ban. Az elmúlt
években, ha lehetett dotgoztam, az iskola mellett, így van
szakmai tapasztalatom e téren is: diákként először a
Jászplasztikban dolgoztam a Jobdiák iskolaszövetkezet által
(201'T201'2) között, majd a Fürgediák iskolaszövetkezet által a
Legónál voltam (2oL1'-2O1'2) között, ezt követte a Melódidák
iskolaszövetkezet által szervezett nyári munka az Eko
konzervgyárban (2013 nyarán).

A nyíregyházi Remény a lótóshoz alapítvóny által szervezett programokon szervezőként,
marketingesként dolgoztam 2013 januárjában egy 12OO fős jótékonysőgi koncertet szerveztünk,
majd tavaly nyáron egy több száz fős eseményt (Csalődi nap a Múzeumfatubon) bonyolítottunkle, egy olyan családi napot, melyen országos és helyi hírességek, szervezetek léptek fel, ígygyűjtöttÜnk jótékonysági célra, a programok marketingfeladatait terveztem meg, illetve ahelyszíni koordinálásban is részt vettem.

ÖrÜlnék, ha bekerülhetnék a Hatlgatói önkormányzati Testület csapatába, mint Coca-
Cola student brand monager, és nyíregyh ázáról segíthetném a Höt munkáját. Úsv eonJoi";, j;a kapcsolatom a hallgatókkal, ismerem a főiskolót, a várost, jól eligazodom a szervezési
kérdésekben, Van olyan kopcsolatrendszerem' ami segítené a munkámat' Szívesen szerveznék aCoca-Cola támogatásával kisebb-nagyobb programokat a főiskolára, például szakombóladódóan sporttal kapcsolatos eseményeket, kisebb kupákat (p|' coca kupa)"
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Tisztelt Választási Bizottság, Tisztelt Hallgatótársaim!

Ezúton szeretném a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének

tisztségviselői poszd át megpály ázni.

20l3 szeptemberétől vagyok a Nyíregyházi Főiskola hallgatója . 2013 novemberétől tagja

lettem a Coca-Cola HBC Magyarország student brand manager programján ak és ezzel én

lettem a Nyíregyházi Főiskola kijelölt területi képviselóje. Úgy gondolom' hogy amit a Coca-

Cola-n keresztül tudnék nyújtani a hallgatóságnak azt aHallgatói Önkormányzati Testületen

keresztül még jobban tudnám kivitelezni. Számomra nem jelentett gondot a szakunk

összefogása. Az elmúlt két évben aktívan részt vettem a hallgatói életben is.

2013 márciusában sikeresen megrendeztem és lebonyolítottam a Nyíregyházi Főiskola

Campus kollégiumában a Burn Batak nevezetű reflex vizsgát, amit az ország 12 felsooktatási

intézményében rendeztek meg. A Nyíregyházi Főiskola is képviselte magát a döntőben, ahol

III. helyezéSt éft el. 2014 októberében'sikeres lebonyolításra került a CokeUgró1etem a

Nyíregyházi Főiskola atlétika csarnokában. Az elődöntőbe a foiskolán 10 csapat az-az 50

hallgató nevezett és az eseményen 150 hallgatót ajándékozhattunk meg Coca-Colaval. Majd a

döntoben, aho| az ország l2 legjobb csapata mérettette meg magát, köztük a Nyíregyházi

Főiskola is. A döntőben II. helyezést értek el a Nyíregyházi Főiskola csapata.

Tanulmányaim során olyan új ismereteket szereztem' melyeket hasznosítani tudok a munkám

során. Tanáraimmal és hallgatótársaimmal egyaránÍ nagyon jó a kapcsolatom, megbízhato,

segítőkész embernek tartanak.

Szeretném a hallgatók érdekeit képviselni, a főiskolai életüket legjobb tudásom szerint

megkönnyíteni, segíteni.

B ízom pály ázatom p ozitív elbírálásában.

Koszonettel és Tisztelettel :

Benkó Tamás József

II. évfolyam

Testnevelés-biológia osztatlan tanári képzés

Nyíregyháza, 20l 4. december l .



NYILATKOZAT

Alulírott Benkó Tamás József (szül.: Nyíregyháza, 7994.12.27.) kijelentem' hogy a Hallgatói
Önkormanyzati TestüIet áItal kiírt időköZ i váIasztás szabályzatátelolvastam, és elfogadom.

AYálasztási Bizottság bármely döntését magamla nézve kötelező érvényűnek tartom.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájérulok adataim fe|használásához, nyilvánosságra
hozatalához.

Kelt: Nyíre gyháza, 2014. december 1 .

Benkó Tamás József


