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Születési idő, hely: 1995. 10. 06. Sátoraljaújhely
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Cím:3987, Bodroghalom, Táncsics M. u. 39lA.

Telefon : +36-20-361 -21 10

E-mail : ki ssmarci6 @ gmail.com

VÉcznrrsÉc
2002 -2010:

2010 -20142

2014 - jelenleg is:

NvBr,vrsrrERET

Molnár Mózes Általános Iskola; Bodroghalom

V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium; Sátoraljaújhely

NYF - Testnevelés és Sporttudományi Intézet - osztatlan tanári szak -
Földrajz - Testnevelő tanár

Angol

SzÁuÍrÓcÉpps IsunRETEK
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Access,

ECDL vizsga (3 modul)

Excel) Internet, E-mail.

EcyÉn IsMERETEK' vERsENYEREDMÉNYEK' TEvÉKENYsÉGEK
Rendszeresen részt Vettem sportesemények és egyéb diák rendezvények szervezésében,

lebonyolításában.

Körzeti Duatlon Verseny hatszoros győztese'

Kossuth-staféta kétszeres gy őztese.

Magyar labdarúgó bajnokság B-A-Z megyei II. osztály felnőtt csapatában igazolt labdarúgó

harmadik éve.

B kate góriás gépkoc siv ezeÍői j o go sítvány (20 12).

Tur,aJooNsÁGoK
Megbízhatóság, rugalmasság, humorosság, gyors helyzetfelismerés és megoldás jellemez.

Rendszeresen edzem és sportolok.
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Énonxr,ÓoÉsr xön
Sport (labdarúgás, úszás),Internet, Szórakozás, Történelem, Olvasás' Természet

Nyíregyház a, 20 | 5 .1 I .24.
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Motivációs levél

Ezuton szeretném a Hallgatói Önkormányzat Testület meghirdetett tagok posztja valamelyikét

megpályézni.

Úey étzem, hogy a Hallgatói Önkormanyzati Testület munkáját leginkább

talpraesettségemmel, humorérzékemmel, jó kommunikációs képességemmel, és

céltudatosságommal tudnám színesebbé tenni.

Szeretnék jobban részt venni a Nyíregyházi Főiskola közösségi életében.

Fő célom, hogy segítsem hallgatótarsaimat' hisz tudom, hogy ez a munka nem csak a

programok szewezésében, hanem a hallgatók érdekképviseletében összpontosul.

Több éves sportolói múltam megtanított kü1önböző probléma mego1dásokra valamint arra,

hogyan kovácsolódhatunk össze egy jó csapattá. EzáItaI szeretném, ha csat1akozhatnék ehhez

a csapathoz is.

Másod éves hallgatóként bepillantást nyertem a HoT egy-két rendezvényébe, munkájába,

mivel, nagyon tetszett a szewezés és a lebonyolítás ezértűgy gondolom, hogy én is szeretném

segíteni a HÖt munkáját azáltalanmegpáIyazott poszttal.

PályéuatompozitívelbíráIásareményében,tisztelettel:

Nyíregyhaza, 20I 5. november 24.

Kiss Marcell

II. éves osáatlan tanári szak: Földrajz - Testnevelő tanár



I\TYILATKOZAT

Alulírott Kiss Marcell (sztil.:1995.10.06., Sátoraljaújhely) kijelentem, hogy a Hallgatói
Önkormanyzati TestÍilet által kiírt Eseti válasúás szabályzatátelolvastam, és elfogadom.

A Választási Bizottság bármely döntését magaÍnra nézve kötelező érvérryűnek tartom.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájaru|ok adataim felhasználásáútoz, nyilvránosságra ;

hozatúáúT z.

Kelt: 20l5.november 24.

Tisáelettel , h'o,, ko."rÍ/
Péiyéaő neve


