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. Születési hely és idő: Debrbcen, 1993'07.31.

. Ánandó lakcím: 4060 Balmaarjviíros Böszörmé nyiitt25Ia

. Telefonszám: 0630_5858-65ó

. E-mail cím: dalmy?3 1@gmail.com

zau- Nyíregylrázi Ftiiskola-sportszervezíi

2012-2014 Nyíregyházi Ftjiskola-titkárságvezetö

2008-2012 Veres Péter Girnnrízium' Szakktizépiskola és Szakképző
érettségi bizonyíwrány

2000-2Ü08 KalmárZoItánÁltalrínosIskola
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. Cél és Sikerorientált

'Ambiciózus. Jó kommunikációs készség

EGYÉB ISMERETEK
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ÉnopxrŐoÉsr r<Ön

. Fényképezás, Kézilabda

EGYÉB MEGJEGYZÉS

. B kategóriás jogosíwány
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Egv oly*an lrozosségi csapal tagjaként végeznék s:ívesen munkát hosszú tállon, ahol kihívást jelentő

Jbladatokkal és rutirtmunkátal eg,aránt-foglalkozhatok, képviselve ezzel hallgató társairu érdekeil.

Szívesenvégeznék alyan tevékenységet is, ahol új ínneretekt"e tehetek szert.
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Balogh Dalrna Anett. másodéves sportszervezőhallgato szeretnék pályázní a HoT által
rneghirdetett Marketing ós PR Bizottság vezetójének pozíciójára.

Nyíregyhaz a, 20 1 6. január 1 5



Tisztelt Hall gatói Önkormányzat !

A HÖT által kiírt Marketing és PR Bizottság vezető pozíciójára szeretnék jelentkezni.
K<izépiskolás éveim során találkoztam elóször a diákok érdekképviseleti szervével, melyben
tevékenyen részt vettem (tÖbbek közt fotóztam iskolai rendezvényeken, mint peldaul tbrsang,
bálok, bulik stb.). A DiákÖnkormányzatban sok tapasztalatot szereztem, mely úgy gondolorn,
megtanított arra, hogyan legyek empatikus és segítőkész hallgatótrírsaímmal az egyetemen.
Egy évet dolgoztam is vezetői beosztásban, mint BTMK kari alelnÖk. A HÖT átalakulása után
tÖbbszÖr biztak meg PR-os iigyek intézésével, amit igazétn szívesen hajtottam végre' és nem
jelentett kihívást. Ezért gondolom' hogy e pozicio bettiltése ktlzel áLlhazzám'

Jelentkezésemet az rnotiválja, hogy rnár 3'5 évet eltoltÖttem a HÖT-ben és nagyon jól érezÍem
magam. A barátságos hangulat' amit tapaszÍaltam meggyőzÖtt, hogy folytassam pályafutásom"
Ugy gondolom egy ilyen csapat tagiaként még rengeteg új tapasztalatra tehetnék szert.
Céljaim kÖzt szerepel, hogy a hallgatóka1 megfelelóen és mindig időben tríjékoáassam az
aktuális eseményekről, főiskolai ünnepsógröl vagy akir egy nagyobb szórakoáatÓ
rendezvényről.

Tervek, célok:

Forrtosnak tartom a folyamatos kapcsolattartést az egyetem PR-irodájával, mivel a legÍÖbb
információ a PR-irodán kereszttil kertilhet ki a hallgatói életbe. Sztikség lenne új csatornák
megnyitására a hatékonyabb kommrrnikáció érdekében. Szeretném, hogy a HoT
rendezvényei, fiibb tevékenységei, valamint kommunikaciója javuljon. Mindenképpen
előnycis lenne egy olyan rendszer vagy proglam feláltítasa a HÖT-tin belül, ami Összehozná a
diákokat a jó közÖsség' jó hangulat, pezsgő hallgatói élet érdekében. Véleményem szerint
nyilatkozhatok a saját és a hallgató&írsaim nevében is, hogy igazán tblemelő érzés lenne egy
olyan egyetemre jÍLrni, ahol állandó a nyiDsgés. Ha megkérdeznek egy itt tanuló hallgatit'
akkor csillogó szemekkel és őszintén mondhassa, hogy ortimmel tanul a Nyíregyházi
Egyetemen.
Az eddigi tapaszta|ataim és képességeim ísmeretében alkalmasnak és elég nyitottnak tartom
magam ahhoz, hogy betoltsem crt a vezetői pozíciót. Rendkívtil kommunikatív, vidám,
barátságos egyéniségnek tartom magam, aki kellően rugalmas &hhoz, hogy a k<lztisség
hasznára legyen.

Bízom pályazatom pozitív elbírálásábarr.
Nyíregyháau 2a $. janurír 1 5.
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Balogh Dalma Anett



NYILATKAZAT

Alulírott Balogh Daima Anett (sziil.:Debrecen, 1993.07.31) kijelentem, hogy a Hallgatói
Önkormányzati Testület által kiírt választás szabályzatát elolvastam" és elfogadorn. A
bizottság bánnely dÖntését magamra nézve is kotelező érvényűnek tartom' Nyilatkozatonrmal
e gyúttal hozzáj árul ok adatai m felhaszná l asára.

NyÍregyhaza, 2a16' január 1 5

Balogh Dalma Anett


