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VÉcznrrsÉc
2007 -201I:

20II - 2013 z

2013 - jelenleg is
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II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola (Gépészeti érettségi)

II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola (Mechatronikai műszerész

technikusi)

NYF - MMK -Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök FSZ

Angol

SzÁir.rÍrÓcÉpns rsunRET E K

N)r-n\$oo.-

Microsoft Office(Word, Excel, Power Point, Picture Manager) Internet, E-mail.

EcvÉs ISMERETEK' vERSENYEREDMÉNYEK' TEVÉKENYSÉGEK
2010-2013 Diák Önkormányzati Tag (II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakiskola, Kisvárda)

Rendszeresen részt vettem sportesemények és egyéb diák rendezvények szervezésében.

B kategóriás gépkocsivezetői j ogosítvárry (20 1 1 )

20l3' December óta Hallgatói Önkormányzati Testületi tag (Nyíregyháza Főiskola)

2014. oktober óta Hallgatói Örrkorm ányzatiTesttilet Mentor Bizottság vetzetője

Tur.l.looNsÁcox
Megbízhatóság' rugalmasság, önállóság, jő szervező képesség' gyors helyzetfelismerés és

megoldás, csapatszellem j ellemez.
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Énonrr,ŐoÉsr xÖn
Internet, Történelem' olvasás, Természet' Sport

Munkahelyek
2012 _2013 GE Hungary Kft., Kisvárda (Szakmai gyakorlat)
2010 - Jelenleg is Fürge Diák Iskolaszövetkezet (Diákmunka)

Nyíregyház a, 20I 5 . november 24.
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Motivaciós levél

Ezúton szeretném a Hallgatói önkormányzatiTestület meghirdetett posztját megpályázni.

Mint ahogy önéletrajzomban is kitűnik, 20].3 decembere óta vagyok a Hallgatói

Önkormányzati Testület tagja, ahol20L4 októberétől a Mentor Bizottság vezetője voltam.

Mivel a Hallgatói Önkormányzati Testület a Főiskola más szerveivel is együttműködik, tagjai

voltam többek között az Erasmus Munkabizotiságnak, Diákjóléti Albizottságnak és a

Tanulmányi Bizottságnak. Ezek mellett pedig a Hallgatói Önkormányzati Testület valamennyi

bizottságában is tevékenykedtem (Ösztöndíj Bizottság, Kulturális Bizottság, stb)

Úgy érzem, hogy a Hallgatói onkormányzatiTestület munkáját leginkább 2 éves

tapasztalatommal, talpraesettségemmel, jó kommunikációs képességemmel, és

szervezőképességem mel tud n á m szín esebbé ten n i'

Szeretném folytatni az eddigi munkáimat, és tagja lenni egy olyan testületnek, ahol nagy

h an gsú lyt fektetnek a ha llgatói érd ekképviseletre.

Célom még jobban részt venni a Nyíregyházi Főiskola Közösségi életében.

Harmadéves hallgató létemre bepillantást nyertem a HÖt rendezvényeibe, munkáiába, ígv

az együttműködés, a rendezvények lebonyolítása és a sikeres érdekképviselet megvalósítása

a többi taggal sikeres lenne.

Ezúton nyilatkozom, hogy adataimat a HÖT felhasználhatja'

Pá lyázatom pozitív el bírá lása reményében m aradok tisztelette l :

2Ot5. november 24.
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RadvánszkiTamás

Mezőgazdasági és élelmiszeripari

gépészmérnök FSZ

lll. éves hallgató



Hozzé4 énl l ás adatok fe lhasz náIásár ől

Radvánszki Tamás Q'{yíregyházi Főiskola, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari gépészFsz,III.

évfolyam) hozzájáru|ok ahhoz,hogy a HÖr vÁLASZTÁS A NYÍREGYH^ZIr'oIsrorÁN 
:

2OI5 DECEMBERÉBBN A NYÍREGYtlÁzt rŐtsrora HALLGATÓI

ÖNronvÁNyzarI TESTÜLEIÉNBr T.ISZTSÉGVISELŐINEK VÁLASZTÁsa-nat<

rendjét elolvastam, a felsorolt adataimat a választások időtartama alatt nyilvánosságra

ho zhatj ák, tov ább á fe lhas ználh atj ak.

Radvánszki Tamás

2015. november 24.



NYILATKOZAT

Alulírott ?aovA,usru, "I^t'{ni nyilatkozom,hogy apályÍnatbenyújtiásával
egyidejiileg nyilatkoztarn arról, hogy a Választási rendet elolvastam, értelmeáem és

rendelkezéseit, illetve a Yálasztási Bizottság dontéseit magamra nérve kotelező érvényűnek

fogadom el.

Nyíregyhríe a, 20 1 5 . l 1'26.
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