
Önéletraiz

Ezúton szeretném benyqjtani pályázatomat és
fényképes Önéletrajzomat" a Nyíregy"házi Egyetem
HallgatÓi Önkormányzati Testiiletének alelnoki
posájának vá|asúásfua'

Úgy gondolom" nyitott és megbízható vagyok' vannak
jó otleteim, amiket igyekszem megvalósítani, szeretek
csapatban dolgozni, tapasztalatom yan
rendezvényszervezésben' úgyhogy fekszik a marketing
és a pr, és e tudásomat is szívesen fordítanám HÖT
alelnrikként a hallgatók javára.

Benkó Tamás Józsefnek hívnak, Nyiregyhazan
születtem (L994'12'27.} Jelenleg a Nyíregyházi
Egyetern o s: tat Íaru Te,y tneve l és B ill \ógia nappali szakán
tanulok mrtsodik évfolvamon.

A Nyíregyhazi Főiskola EötvÖs József Gyakorló
Altalános Iskola és Gimnáziumában éretts'égiztein z013-ban. Az elmúlt években, ha lehetett
dolgoáam' az iskola mellett' így van szakmai tapasztalatom e téren is: diákként előszor a
JászplaszÍikban dolgoztem a Jobdiák iskolasztivetkezet áItal701I-}a1É kÖzÓtt, majd a Fürgediák
iskolaszövetkezet által a Legonál voltam 20lL2an kÖzÖtt, ezt kovette a Melódiák
ískolaszÖvetkezet által szervezett nyári munka az Eko konzervgyárban (2013 nyarán). Jelenleg a
Coca_Cola F{BC Student Brand Managere vagyok majd két éve és ennek révén sokat képeztem
lnagam tobb területen is.

A nvíreg1.hazi Remény a látáshoz alapítvitny által szer'vezett programokon szervezőként"
marketingesként dolgoztam 2013 januárjában egy 1200 fós 1ótékonysitgi ktlncertet szerveztiink.
Tavaly nyáron egy tÖbb száz fős eseményt (C.saládi nüp a Múzeumfaluban\ bonyolítottunk le, egy
olyan családi napot, melyen országos és helyi hírességek, szervezetek léptek fel' így gyiijt<itttink
jótékonysági célra, a programok marketingt"eladataít terveztem mgg, illetve a helyszíni
koordinálásban is részt vettem.

Órulnék, ha megkaphatnám a bizalrnat' mint a Hallgatói Ónkormányzati Testület
alelnöke, és Nyíregyttázáről segíthetnénl a HÖT rnunkáját' Úgy gondolom, jó a kapcsolatom a
hallgatÓkkal, ismerern aZ eE /eteffieÍ, a vúrost, jal eligazodom a szervezési kérdésekben, van olyan
kapcsolutrendszerem, ami segítenó a munkámat. Szívesen szerveznék a Coca-Cola támogatasával
kisebb-nag,,abb programakat az egyetemre, például szakornból adódóan sporttal kapcsolatos
esernényeket, kisebb kupákat (pl. coca kupa) vagy egyetemi bulikat, progtamokat.
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Tisztelt Küldöttgyűlós!

Ezúton szeretném a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testiiletének

alelnöki pasztjátmegpályázni. 2o1r3 szeptemberétől vagyok a Nyíregyházi Egyetem

hallgatója osztatlan Testnevelés Biológia szakjrín. 2013 novemberétől tagja vagyok a Coca_

Cola HBC Magyarország student brand manager programjrínak és ezzel én lettenr a

Nyíregyhrízi Egyetem kijelölt területi képviselöje. Úgy gondolom, hogy a Coca_Cola-n

keresáül lrosszas úton sikerült olyan tapasztalatokat elsajátítanom marketing. pénzügy,

beszódkésség és még sok más tóren, amelyet HÖT alelnökként tudnók kamatoztafuri és

segíteni a zökkenőmentes érdembeli munkríkat. Számomr.a nem jelentett gondot a szakunt

összefogása, a hallgatókkal, tanáraimmal való kommunikálás. Terveim közé tartoznak olyarr

kultuÍális, ismeretterjesztő eLőadások megszervezése, amivel segítlretem a hallgatók

tarrrulmrínyait. Szeretném az ecldigi kíváló sporteseményeinket megtartani és még jobban

támogatni. Célkiti1zéseim közé tartozik a HÖT jelenleg elfiogadott Alapszabályának

módosítása' mivel egyetem letttink. Továbbiakban, ha kari elrendezés vissza keriil az egyetem

strukturájríban, akkor sztikség lesz a rrot-on bel{il is egy kari struktura kialakításra ezá]tal a

telj es HÖT alapszabály átirásűr a sziikség l esz'

Tanulmányaim során olyan új ismereteket szereztem, melyeket hasznosítani tudok a

munkám során. Tanáraimmal és hallgatótiírsaimmal egyaránt nagyon jó a kapcsolatom,

megbíáató, segítőkész embernek tartarrak.

Szerefuiém a hallgatók érdekeit képviselni, a egyetemí életüket legjobb tudásom szerint

megkönnyíteni, segíteni.

Bízom péúyánatom pozitív elbíráiásában.

Köszonettel és Tisztelettel:

Benkó Tamás József
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Alulírott Benkó Tamás József (sziil.: Nyíregyháza 1994.12'27) kijelentem, bogy a

Nyíregyhr{zi Egyetem Hallgatói Önkormrínyzati Testiilet áItal, a vezetőségí tagok
megvátas:ftásáltl kapcsoHos yaabáftyzatilt, gtjffisi rsnújct etohnnstmrr, fum és

rendelkezéssit, illetve a Választr{si Bizottság döntéseit maganrra nénte kötelezö érvényűnek
fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzrijárulok adataim felhaszrálásrához, nyilvrinosságra
hazatalához.

Kelt: Nyíre gyháo;a z0 1 6.0 I .I 4
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