
oxÉlnTRAJZ

BAL0GH DALMA ÁNETT

szpnnÉr'yr ADAToK

rsxor-Ár

. Születési hely és idő: Debrecen. 19p_3"07.3l.

. Á[andó lakcím: 4060 Balmazújviáros BÖszormerryi út 25la

. Tblefonszám: 0630-5858-656

. E-mail cím: dalmy73 1 @gmail.com

z0l4- Nyíregyhazi Főiskola-sportszervező

zaÚ:2aI4 NyíregyhááFőiskola_titkiírságvezetö

2008_2012 Veres Péter Gimnazium' Szakkozepiskola és Szakképző
erettségi bizonltvany

2000-2008 Kalmar Zoltán Általanos Iskola
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. Problémarnegoldó gondolkodasrnód
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. Ámbicíózus

. Jó kornmunikációs készség
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MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet
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. B kategóriás jogosítvrány
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Egl olyan közösségi csapat tagjaként végeznék szívesen munkót hosszú tthlon, ahol kihívásÍ.jelenÍ|i

.fbladatokkal és rutinmunlraval egsaránt.foglalkozhate*, képviselve ezzel halÍgató tórsaim érdekeit-

Szívesen végeznék olyan Íevékenységet is, ahol új ismeretekre teheíek szert.
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Hallgatói önkormányzati Testület
részére
Nyíregyháza
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Tár{y: Motivációs levél

Tisaelt Hallgatói Önkormányzat !

A 2015. november 24.'é"n'k1irtpályÍnatra szeretnék jelentkezni, melyről a Hallgatói onkor-
mányzati Testület (HÖT) honlapjáról értestiltem. Kcizépiskolás éveim során találkoztam elő-
szijr a diákok érdekképviseleti szervével, melyben tevékenyen részt vettem (többek kÖZt fo_
tóztam iskolaí rendezvényeken, mint peld.íul farsang, bálok, bulik stb.)' A DiákÖnkormány_
zatban sok tapasztalatot szereztem, mely úgy gondolom, megtanított arra, hogyan legyek em-
pati kus és segítőkész hallgatótársaimmal a ffi iskolán.

Jelentkezésernet az motiválja, hogy mar 3 évet eltÖltottem a HÖT-ben és nagyon jól éreztem
magam' A barátságos hangulat, amit tapasztaltam meggyőztitt, hogy folytassam pályafutasom.
Ugy gondolom egy ilyen csapat tagjaként még'rengeteg új tapaszta|atra tehetnék szert. Célja-
im köá szerepel, hogy a hallgatókat megfelelően és mindig időben üíjékoztassam aZ akttrrílis
eseményekről, fóiskolai ünnepségről vagy akár egy nagyobb szÓrakoztató rendervényről.

Tervelr, céIok: Egy olyan kriztisség tagjaként munkát végeztti hosszú távon, ahol kihívást je-
lentő feladatokkal és rutinmunkával egyaránt foglalkozhatok. Ezzel képviselve hallgató társa_
im érdekeiket és segítve mindennapjait.

Az eddigi tapasztalataim ós képességeim ismeretében alkalmasnak és elég nyitottnak tartorn
magam ahhoz, hogy újra a HÖt tagja legyek. Rendkívül kommunikatív, vidám, barátságos
eryéniségnek tartom magam, aki kellően rugalmas ahhoz, hogy a k<izosség hasznára legyen.

Bízom pályázatom pozitív elbírálásában.
Nyíregyhríza, 2a I 5 . novernber 24.

Tiszteletrel, brU:nl__rw
Balogh Dalma
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Alulírott Balogh Dalma (sztil' 1993 .07.3l) kijelentem, hogy a Hallgatói Önkormányzat Testü- 
:

let által kiírt válasáás szabályzatát elolvastam, és elfogadom. A bizottság bármely dtintését l'

magamra ttézsre is kcitelező érvényűnek tartom' Nyilatkozatommal egyúttal hozzájárulok, ada-

taim felhasmálására.

Nyíregyháza, 2a l 5 . november 24'

Tisztelettel
búC^T* &&<

Balogh Dalma


