
Tisztelt Választási Bizottságo Tisztelt
Hallgatótársaim!

Ezúton szeretném benyújtani pályázatomat és
fényképe s Önéletraj zo mat, a Nyíre gyházi F ői skola
Hallgatói Önkormányzati Testületének tisztvi selői
po sáj ának v ál asztásár a.

Úgy gondolom NYITOTT VAGYOK, JÓ A
SZÖVEGEM' VANNAK rÓ ort-prElM" amiket
i gyek szerrr me gvaló s ít ani, szer etek' c sapatban do l gozni'
megbízható vag1tok, sÍnoN4 A PORGÉST, NAPPALI
TAGOZATOS hallgató vagyok, tapasúalatom van
rendezvénYszervezésben' úgyhogy FEKSZIK A
MARKETING ES A PR, és ezen tudásomat is szívesen
fordítanám a Coca-Cola javára'

Benkó Tamás Józsefnek hivnak, Nyíregyhazán
születtem (1994'12.27.) Jelenieg a Nyíregyházi
Főiskola Osztotlan tanári nappali szakán tanulok első
évfolvamon.

A Nyíregyházi Főískola E'Ötvtis József Gyakorló Áitalános iskola és Gimnáziumában
éreÍtségiztem 2013-ban Az elmúlt években, ha lehetett dolgoztam, az ískola mellett, így van
szakrnai tapasztalatom e téren is: diákként előszÖr a Jászplaszt]kban dolgozÍam a Jobdiák
iskolasztivetkezet által (201 Í^2a1D kozÖtt, majd a Fürgediák iskolaszÖvetkezet álta| a Legónál
voltam QaTI-2012) kÖzott, ezt kÖvette a Melódidák iskolaszÖvetkezet által szervezett nyári
munka az Eko konzewgyárbanQaI3 nyarán).

A nyíregyházi Rernény a littúshoz alapínány által szervezett programokon szervezőként"
marketingesként dolgoztam ZaB január1ában egy 1200 fős .jótékony,sági koncertet szerye:ztünk,
majd tavaly nyáron egy tÖbb száz fős eseményt (Csalódi nűp ű Múzeumfaluban) bonyolitottunk le'
egy olyan családi napot, melyen országos és helyi híressógek' szervezetek lóptek fel' így
gyűjtottünk jótékonysági célra, a programok marketingfeladatait terveztem meg, illetve a helyszíni
koordinálásban is részt vettem.

Örtilnék, ha bekerülhetnék a Hallgatói Önkormányzati TestÍilet csapatába, mint Coca-
Colca ,gtudent brand tnanűg€r, és nyíregyh ázárol segíthetnértl a HÖT munkáját' Úgy gondolorn, jó
a kapcsoiatoln A hailgatókkal' ismerem a Jőiskolát a várost, jől eiigazodom a szervezési
kérdésekben, van olyan kapcsolatrentlszerem, ami segítené a munkámat. Szívesen szerveznék a
Coca-Cola tárnogatasával kisebb-nag,lobb programokctt a fóiskolára' példaul szakornból adódóan
sporttal kapcsolatos eseményeket' kisebb kupákat (pl' coca kupa), vagy foiskolai bulikon,
programokon' eseményeken népszenisíteném a Coca-colát.
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Tisztelt Választási Bizottság' Tisztelt Hallgatótársaim!

Ezúton szeretném a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testtiletének

tisztségviselői posztj át megpályázní.

2013 szeptemberétől vagyok a Nyíregyhrázi Főiskola hallgatója. 2013 novemberétől tag1a

vagyok a Coca-Cola FIBC Magyarország student brand managef programjának és ezzel én

lettem a Nyíregyhazi Főiskola kijelolt tertiLleti képviselöje Úgy gondolom, hogy amit a Coca-

Cola-n kereszttrl tudnék nyújtani a hallgatóságnak azt a HÖT-tin kereszttilmég jobban

tudnám kivitelezni' Számomra nem jelentett gondot a szakunk Összefogása. Az elműt két

évben aktÍvan résá vettem a hallgatÓi életben. 2013 márciusában sikeresen megrendeztem és

lebonyolítottam aNyíregyházi Főiskola Campus kollégiumában a Burn Batak reflex lv:'zsgéú,

amit az országos 12 felsőoktatasi intézményben rendeztek még meg, A Nyíregyházi Föiskola

is képviseltette magát a dÖntőben, ahol III. helyezést sikertilt elérni. 2014 októberében

sikeres lebonyolításra került a CokeUgró1etem a Nyíregyházi Főiskola atlétika csamokába'

A 2013-as ForD_ fesáivál valamint a Gólyabállebonyolításában segítettem ezt a jtivóben is

szeretném folytatni valamint az egyéb rendezvények lebonyolításában is szeretnék részt venni

ezzel segíteni a HallgatÓi ÖnkormányzatíTestület tagiait. T]w érzemae eddigi segítségeimet

szívesen fogadták és azzal elégedettek is voltak. Tanulmányaim során olyan új ismereteket

szereztem, melyeket hasznosítani tudok a munkám során. Tanáraimmal és hallgatótarsaimmal

egyaránt nagyon jó a kapcsolatom, megbízhato, segítőkész embernek tartanak.

Szeretném a hallgatók érdekeit képviselni, a főiskolai élettrket legiobb tudásom szerint

megkÖnnyíteni, segíteni.

Bízom pályázatom pozitív elbírálásában.

KÓszönettel és Tisáelettel:

Benkó Tamás József

II. évfolyam

osztatlan tanári

Nyíregyhaza, 2015' novamber 23'



NYILATKOZAT

Alulírott Benkó Tarnás József (szül': N-víregyhríza 1994'12.27) kijelentem' hogy a Hallgatói
Önkormányzati TestÍilet által kiírt időközi választás szabitlyzatát elolvastam, és elfogadom. 

;

A Választási Bizottság brármely dtintését magamra nézve kötelezri érvényűnek tartom.

Nyilatkozatommal egyrittal hozzájárulok adataim felhasznáIásához, nyilvrínosságra
hozatalához-

Kelt: Nyíre gyháza, 20 1 5. november 23.

Benkó Tamás József


