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Név: Balázsi Bettina

Születési hely: Sátora ljaújhely

Születési idő: 1994.08'23.

Szak: Gazdálkodási és menedzsment

Telefonszám: 06 30 576 9843

Email cím: bettina.balazsi@gmail.com

Tanulmányok:
- Nyíregyházi Főiskola Gazdálkodástudományi lntézet, gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szak
- Sá rospataki Reform átus Koll égi u m G im názi u ma (magya r-a ngol kétta n nyelvű tagozat)
Végzés éve: 201-4

ösztöndíjak:
- Besse nye i Zéno ta n u l m á nyi ösztön d íj (20L2l 2o73-as ta n év)

- DOBBANTÓ program szociális ösztöndíj (2o1-3/2oi4_es tanév)

Projektek:
- Szalagavatós keringő koreografálása és betan ítása, Sárospatak, 2oL3
-,, Boldog va gyok..." fotósorozat, Dobbantó P rogra m, Sárospata k, 2ot4

Munkatapasztalat:
- 2oI3 jú l i us-a ugusztus : McDonald's, Buda pest

- 2ot4július-augusztus: Mclntosh Étterem és Fagyizó, Sárospatak

- 2014 szeptember- 2oI5 január : telefonos értékesítő, Televitamin Kft., Nyíregyháza

Hobbik: Szabadidőmben olvasok, sportolok, és fotózom.

Motiváció: Pontosan, precízen, felelősségteljesen végzem a munkában rám osztott

feladatokat. Kedves, közvetlen, vidám és kreatív vagyok, az emberek bizalommal

fordulhatnak hozzám' Jó a kommunikációs készségem, igyekszem a problémákra a

leghatékonyabban és a |eghamarabb megtalálni a megoldást. Szívesen állok új kihívások elé.
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Motivációs levél

Balázsi Bettina vagyok, 21- éves, gazdálkodási és menedzsment szakos elsőéves hallgató'
Ezúton jelentkezem a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének
m eghirdetett posztjá ra.

2014-ben végeztem a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának magyar-angol
kéttannyelvű szakán' Már gimnáziumi éveim alatt ösztöndíjban részesültem szorgalmamért
és tanulmányi eredményemért. 20].4-ben a Budapesti Corvinus Egyetemre is felvételiztem,
melyen belül megpályáztam a Szabó Kálmán Tehetségprogram nyújtotta ösztöndíjat.
országos szinten összesen 8 diák kaphatott tárnogatást, és 2ot4.január végén örömmel
értesítettek, hogy részese lehetek ennek a programnak. Azonban az egyetem még tovább
növelte ponthatárát, így nem jutottam be a választott szakra. Ezután úgy döntöttem,
kihagyok egy évet, így kerültem Nyíregyházára.
Dolgoztam már vendéglátásban, illetve telefonos értékesítőként is, tehát nem áll távoltőlem
a munka. Bármilyen feladatot kaptam, azt pontosan és lelkiismeretesen végeztem, mindig
volt részem elismerésben' Szeretném minéltöbb területen kipróbálni magam, hogy ezáltal is

több tapasztalatot szerezzek.
Ha valaki megkérdezné tőlem, mik azoka tulajdonságok, amiket szeretek magamban, és
erősségemnek gondolok, akkor azt mondanám: szeretem, hogy gyakorlatias vagyok,
szeretek beszélni, mindenrőlvan véleményem, vannak ötleteim, közvetlen vagyok és
bárkinek szívesen segítek' Szeretem a munkában a bevált sémák mellett a saját
munkamódszeremet is kialakítani, mert így érzem igazán magaménak azt, amit alkottam' A
fotózásra ez különösen igaz. Emellett még nagyon szeretek táncolni; az elmúlt évek során
több országos Versenyen is részt vettem. Ami még kedvelt hobbim, az az olvasás, különösen
pszichológiai és életvezetési témában.
Viszont fontosnak tartom azt is, hogy időnként új dolgokba vágjak bele, ezáltal is növelve a

kitartásomat, és hogy újabb sikereket érjek el. Ezért döntöttem úgy, hogy edzeni kezdek, és
jelentkezem a HÖt-be.

Szeretnék még inkább szerepet vállalni a közösségi életben, mert érzek magamban kellő
ambíciót ahhoz, hogy hasznos tagja legyek a csapatnak, jó kommunikációs készségemmel,
ötleteimmel és segítségemmel, a szervezésben való részvétellel a Hallgatók számára
tartalmas programokat nyújtsak, és a tanév során az esetlegesen felmerülő problémákra
megoldást találjak'

Ezúton nyilatkozom, hogy adataimat a HÖt felhasználhatja'
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Nyíregyh áz a, 2ot5. novem ber 22.

Üdvözlettel: Balázsi Bettina
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Alulírott íT.4 L'{(dS t serr rl lA nyilatkozom, hogy a pá|yázatbenyújtasával

egyidejiileg nyilatkoztarn arról, hogy a Vrilasz:tási rendet elolvastarn" értelmezte.m és

rendelkezéseit, illetve a Válasáási Bizottság dtlntéseit mag&mra nézve kÖtelezö érvényiinek
fogadom el.

Nyíregyhríz a, 20 1 5 .1 1.26.
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