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2011- Nyíregyhrízi Főiskola Gazdálkodás és Menedzsment

Egyéni készségek

S zeretem a v áltozatos sok moz gás sal j áró feladatok me goldását.

Könnyen teremtek kapcsolatot másokkal.
Nagy teherbírású vagyok.

Érdeklődési körök

S port, zene, gazdaság,r endezv ény szew ezés

Célkitűzés

Eddigmegszerzetttapasztalataimkamatoztatásaatestületben.
További tapasztalatok szerzé se.
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Páiyázat

Kulturális Bizottság Y ezető tisztségre

Motivációs levél

MezővéríDénes 5. éves Gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató vagyok. 20II őta

vagyok a HÖT tagsa. Kezdetben aGazdasági és Társadalomtudományi Kar Hallgatói

Önkormányzati Testületébe nyertem felvételt, ahol 2013-ban miír a GTK HÖT alelnöke és

egyben megbízott elnöke voltam. 20l3-ban a karok megszűnése miatt bizottsági Strukturában

folytattuk a munkát. Ekkor pályaztarn meg a KultuÍális BizottságYezető pozíciőját, melyet

azőta is sikeresen és nagy elszántságg al végeztem. Munkám során egyre nagyobb teret

kaptam arcndezvényeink szervezésében és lebonyolításában. A2OI4-es és 2015-ös FŐHE

fesztivál sikere is eá mutatta. Rendhagyó eseményeinken (pl.:Gólyanap' Gólyabál, Farsang)

is mindig kivettem arészem a munkából. Soha nem okozott gondot' ha kétkezi munkrírólvolt

sző.Yezetőként nem csakazutasításokról szólt a-munkrím. Sok mrrnkávalegyre magasabb

szintre tudtuk emelni rendezvényeinket. A rendezvények sikereihezhozzátartozik,hogy ez

alatt az idő alatt elég sok jó kapcsolatot tudtam kiépíteni és ez az idő múlásával folyamatosan

növekedett. Összességében szeretem, ha jó hangulatban telnek a munkával töltött órák, úgy

gondolom ez a jő csapatmunka egyik titka. A bizottságom segítségére feltétel nélkül

támaszkodhattam és mindenben a segítségemle voltak és ez mindig további ösztönzést adott a

nehéz időszakokban is. A vezetői tisáségem mellett más bizottságokban is tevékenykedtem,

még azokban is' ahol papírforma szerint nem voltam jelen.

Emellett a Főiskola szenátusában is jelen voltam, ahol a hallgatók érdekeit képviseltem.

Tervek/Célkitűzések:

- hallgatói klub kialakítása az intézmény teniletén

- rendhagyó e seményeink me gszervezé se(G ő|y anap, Gólyabál' Farsang, F ŐHE,

Gólyatábor..stb)

- a hallgatói élet színesebbé tétele

- az intézményünkben tevékenykedő egyéb szervezetekkel való együttműködés

- előadások, konferenciák szervezése

Bízvapályázatompozitivelbírálásabanéstámogatásában!
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A1u1írott.lit*sAn. adNe*.. . . ....(szül.' trrVefrqÍrdlÁ ..l.lfla"Ql $ kijelentem, hogy a

Nyíregyhazi Egyetem Hallgatói onkormanyzati Testület álta|, a vezetőségi tagok

megválasztásával kapcsolatos szabályzatát, eljrírási rendjét elolvastam, értelmeztem és :

rendelkezéseit, illetve aYálasztási Bizottság döntéseit magaÍnÍa nézve kötelező érvénytínek

fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájarulok adataim felhasznáIásához, nyilvánosságra
hozataléútoz.
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