
Necy AnanErra HnNRIETTA

ÖxnlnrRAJZ

Szunrnr,yr Anarox

Sziiletési idő, hety; l99 1 .02.25' Nyíregyhaza

Áilampolgarsag: Magyar

Cim:4246, Nyíregyhaz4 Benkő Istvan utca27.

Telefon: +36-70-424-96-91

E-mail: nagyarabella3 @grnail. com
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t997 * 2005 :

2005 - 2010 :

Móricz Zsigmond Áttalanos Iskola ( német nyelvi tagoza|Nyíregyhaza )

2010 - jelenleg is

2014- jelenleg is

Sipkay Barna KereskedelÍni, Vendéglátóipari és ldegenforgalmi

Szakktizépiskola és Szakiskola ( két tanítási nyelvű vendéglátás-

idegenforgalom szak, Nyíregyháza )

Nyíregyhazi Főiskol4 Tarrító szak ( Mugya. nyelv és irodalom műveltségi

teriilet )

Nyíregyhazi Főiskol4 Szocia]is és ifiúsagi munka FOSZK
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Német, angol

SzÁ'uÍrÓcÉprs tsnnpnnrnx
Microsoft ofÍice(Word, Excel, Power Point, Picture Manager) Inteinet, E_mail.
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Áttamltag elismeft felsőfoku C típusú nyelwizsga német nyelvből

Tur,a.rooNsÁcox

Pontosság, megbizhatóság, céltudatosság, csapatszellem, jó kapcsolatteremtő képesség

EnonxrŐonsrxÖn
lnternet' Olvasás, Spoit, Konyvek

Nyíregyhráza 20 l 5. ll.24. llga, fri.uta(ja- trt u+;t_/"t--,
Nagy Arabella Henriefta

alráÍas



Motivácirís levél

Ezuton szeretném a Nyíregyhríei Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének

tisztségvise lői posztj át me gpály ázni'

2010 szeptemberétől vagyok a Nyíregyhaei Fóiskola tanító szakos hallgatója. 201l
decemberétől erősítem a Hallgatói Önkormányzati Testiilet csapatát, valamint zan :

ok1óberétől a volt Pedagógusképz(l Kar alelnÓki posztját tÖltÓttem be a karok rnegszűnéséig'

Számomra nem jelentett gondot a karunk osszefogása, hatékony együttmiÍktidése és az

esetleges munkatírsi k'onfliktusok kezelése. 2a14 szeptemberében a szociális és i{úsági
munka szakon is tanulok' hogy ismereteimet bővítsem'

Az elmúlt években aktívan részt vettem a hallgatói életben is. A II. és III. NYF_PKK
táncverseny lebonyolitásában, valamint a Hallgatói onkormányzati Testiilet Íútal szervezett

rendezvényeken segédkeztem (Farsang, Fiffi ' Gólyabál, Gótyatabor).

A tanulmányi Öszttindíj sávozása, valamint a szociális tisztondíjpáIyÍuatok átvótele,

ellenőrzése, javitása is a feladataiin ktizó tartozott. Itt mindenképpen a hallgatók megfelelő és

teljes ktirű informálása volt a fő cé1.

A ballgatÓk bizalommal fordulnak hazzám, foként a szociális tisztÖndíj pályázatak
kit<iltesével kapcsolatban.

Tanulmányaim során olyan új ismereteket szereztem, melyeket hasznosítaní tudok a munlaím
során. Tanáraimmal és hallgatótársaimmal egyarrínt nagyon jÓ a kapcsolatom, megbízható'

segítőkész embemek tartanak.

Továbbra is szeretném a hallgatók érdekeit képviselní, valamint a főiskolai életüket leg|obb

tudásom szerint megkonnyíteni, segíteni.

Bízom pály ázatom pozitív elbirálásábarl,

Köszonettel és tisztelettel : Íooa1 ern->-lul-- yu/,r1áz-

Nagy Arabella HenrietÍa

II. évfolyam

Szociális és ifiúsági munka

Nyíregyház a, 2aI5' november 24.



Nyilatkozat

Alulírott' Nagy Arabella Henrietta {4246 Nyíregyhríza, Benkő István utca2l.) kijelentem'

a jelen választási rendet elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseiÍ, illetve a Választási :

Bizottság dontéseit magamra nézxe kotelező érvényűen elfogadom., valamint hozzájérulok a
felsorolt adataimnak nyilvánosságrahozaÍaláIloz avá|asztás időtartatnéra
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