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NÉ.$i''i Főiskola- Testnevelő-e dző és Tönénelem

LippaiJanosMezőgazdas!!1rszlkközépésSzakiskola

MUNKAHELYEK, TAPASZTAI-AT oK

o 2075. A'g.- Szept.: Samplingek a Coca-ColaMagyatotszág kft.-nél

o 2014.Jan. -Jelenleg is : Nyíregyházi Fősikola Hallgatói Önkormányzati Testület,
Sport bizottság v ezetőie

o 2014. Mái. _:Különbijző ptomóciós munkák Philip Mords Magyatotszágkft.
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4@ Alapfoku nlelr,wizsga folyamatban.
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Xyorgyhb^, 20 1 5.Novemb er 22.
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Motivációs levél

Tisztelt Y álasztási Bizotts ág !

Borbély Áaam vagyok V. éves nappali Testnevelő -edző és Történelem

szakos haligató. Egerben születtem 1992. oktőber. 07.-én

P áIy ázatom célj a a Nyíre gyházi Fői sko la H a1l gatói Önkormányzati
Teshiletébe bekerülni.

A HÖT feladata,hogy a hallgatók érdekeit képviseljék, a
tanulmányi ügyekben, a hallgatói élet színessé tételében, és hogy a
kiilönböző juttatások minél több hallgatőhoz eléq'enek. A HÖT
autonóm szervezet, de ugyanakkor közösen egytittműködve a Főiskola
vezetésével tudjuk csak céljainkat elérni. Ezek alapján szeretném azt

megteremteni, hogy a HÖt gördülékenyen és pontosan működjön. Első
számuprioritás nálam, hogy precíz és pontos munkát végezzink Célom az,hogy a lehető

legmagasabb szinten képviseljük a hallgatók érdekeit, mind az egyéni és mind a kollektív
részben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikeresen megoldjuk a problémákat,

segítsük és tájékoztassuk a hallgatókat, legyen az tatulmétnyi, szociális, ösztöndíj, jogi vagy
bármilyen más kérdés.

Már második alkalommaljelentkezem a HÖT-be. Az e1ső akolom 2 évve|eze\őttvolt,
amikor a hallgatók megtiszteltek bizalmukkal. A uÖt-on belül a Sportbizottságvezetőjévé
váltam. Ennek köszönhetően rendelkezeÍn egy 2 éves tapasztalattal, amit ugy érzem,

hasznomra válhat, ha újra bekerulök. Szeretném fol1.tatni azt amunkát, arrntmár e|kezdtem2
ér..vel ezelőtt. Úgy gondolom nem csupán a tanulásról szól egy Főiskolai élet, ahallgatóknak
ki kell elégítenünk azokat az tgényelket is amik althoz kellenek hogy a minderrnapi tanulással
járó stresszt le tudják ktizdeni és ezt legjobban a sporton keresztül lehet. Ezúttal mivelmar
kellő tapasztalattal rendelkezem, képes vagyok a hallgatóknak jobb, nagyobb és sokkal inkább

új sport rendezvényeket hozni.

Csoporttársaim kitartó, rugalmas, lelkiismeretes, segítőkész embernek ismertek, meg

aki kiváló kapcsolatteremtő, problémamegoldó és kommunikációs képességekkelrendelkezik.
A csoporttiírsaim szerint megfelelően és felelősségteljesen végeztem el arámbizott
feladatokat. Bármikor s'zámíthatnakrám, ha valami probléma adódna.

Célom egy olyan stabil munkahelyen, hosszútávon, fiatalos környezetben dolgozni,
aho 1 munkámmal hozzáj áruIhatok a H ÖT siker e1hez.

Azáltalambenffi tottpáIyázatpozttivelbiráIásábanbízva,köszönettel:

Nyíregyház a, 20I 5 . nov ember 22.
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Alulírott, Borbély Áae- (szül.: Eger, I992.1O.O7) hozzájirulok ahhoz, hogy, az

általarn megadott adatokat a váIasztások időtartama alatt nyílvánosságra hozzák. Ezen twl

nyilatkozom arról' hogy jelen választási rendet elolvastam, érteImeztem, és rendelkezéseit,
illetve aYálasztási Bizottság döntéseit magamÍa nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Kelt: Nyíre gyhéua, 20I 5. november 22.

Borbély Áoam


