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2a07 _ 2o17 : II. Rakóczi Ferenc Szakkozép és Szakiskola {Gépeszeti érettségi)

zall - 2013 : II. Rákóczi Ferenc Szakktizép és Szakiskola (Mechatronikai miiszerész

technikusi)

2013 - jelenleg is NYF * MMK - Mezőgazdaságl és élelmiszeripari gépésanérnök FsZ

NvsLvrsmERET

Angol

SzÁnnÍrocÉpns IsMERETEK

Microsoft Office{Word" Excel, Power Point, Picture Manager) Internet, E-mail

EcvÉn ISMERETEK' vERsENYEREDMÉNYEK' TEvEI<nI[YsÉGrx,
MUNKATAPASZTÁLAT0I{

c 2Ü10 *2013 Diák ÖnkotmányzatiTag (II. Rákóczi Ferenc Szakkozép és Szakiskola

Kisvárda}' ahol rendszeresen részt vettem sportesemények és egyéb diák

rendezvények szervezésében.

o 2010 óta Fiirge Diák IskolaszÖvetkezet {Diákmrrnka)

r B kategóríás gépkocsivezetői jogosítvány {201l)
l 2al2 * 2Űt4 GE Hungary Kft., Kísvárda {.Szakmai gyakorlat}

r 20l3. Decernber óta Hallgatói Önkcrmányzati testtileti tag (NyíregyházaiFőiskola)
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. 20!4. október -2aI5. Decemberéig a Hallgatói Önkonnányzati Testület Mentor

Bizottságának vezetój e

Tur,a"rooNsÁGoK

Megbízhatóság' rugalmasság, ÖnállÓság' jo szewező képesség' gyors helyzetfelismerés

és megoldás, csapatszellem jellemez.

Énonxr.inÉsr xÖn

lnternet, Ttirténelem, olvasás, Természet, Sport

I.{yíregyháza, 2016' 0 1. 12.



Motivóciós levél

Tisztelt Küldöttgyűlés !

Ezuton szeretném a Hallgatói Önkormányzati Testület áItaI meghirdetett Marketing és PR
Bizottság v ezetői posztj át megp áIy ázni.

Mint ahogy önéletrajzomban is kitűnik, 2013 decembere őta vagyok a Hallgatói

Önkormányzati Testület posztnélküli tagja,. majd 2OI4 októberétol pedig a Hallgatói

Önkormányzati Testület Mentor Bizottságának vezetője. Munkámat képezte az irgyelet

megszeÍvezésében, vezetői tigyekben való döntéshozatal, a hallgatóknak való segítségnyújtás,

valamint a Főiskola különböző bizottságaiban (Erasmus Munkabizottság, a Diákjóléti

Albizottság, Tanulmányi Bizottság) való tevékenység és tagság. Mindezek mellett a HÖT

által szervezett rendezvények szervezésében, lebonyolításában (Gólyabál, FŐHE, Farsang,

Gólyanap, Gólyatábor) vettem részt, továbbá qz Ósztöndíj Bizottság és a Kulturális Bizottság

állandó tagja is voltam.

A bizottságokban való tevékenységek alkalmával rájöttem' hogy a Hallgatói onkorményzati

Testület feladata elsősorban az érdeképviselet, valamint az informáciő átamlás és átadás.

Ezen feladatomat végeztem korábban a Mentor Bizottságban, mint vezető. Ezek mellett

azonban sokat segítettem a Marketing és PR Bizottságban is, attól fuggetlenül, hogy annak

tagja nem voltam. Ezáltal sikeres kapcsolatot alakítottam ki az Egyetem Alumni-és Karrier

Irodájának dolgozóival is. Rendszeresen részt vettem a külonböző marketinges

rendezvényeken is, mint például az Educatio Kiállítás, vagy mint az Egyetem nyílt napja.

Segítettem a plakátok kihelyezésében is a korábbi Marketing és PR Bizottság vezetőjének.

Szeretném kipróbálni magam olyan környezetben, ahol a meglévo jó kommunikációs

készségemet még inkább fejleszthetem, valamint irányítani egy olyan bizottságot, ahol nagy

hangsúlyt fektetnek a hallgatók és az egyetemen kívül állók informálás ára. A Marketing és

PR Bizottság nem csak az Egyetemen belül, hanem az E'gyetemen túl is tevékenykedik, hisz

olyan megkeresések és felkérések is érkeznek ide, amely együttműkodést, valamint

támogatást kíván. Ilyen például más egyetemek felkérése, különböző promóciós felkérések,

stb.



Ugy érzem, hogy

talpraesettségemmel,

erősíteni.

a
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Marketing és PR Bizottság vezetői munkáját leginkább

kommunikációs készségemmel és szervezőképességemmel tudnám

Munkám teljes mértékben, felelősségteljesen el tudnám végezni, ugyanis eddigi - a HÖT-on

belüli - feladataimat is mindig széz százalékos odafigyeléssel végeztem, valamint már

belelátást nyer1em aBizottság feladatainak végzésébe is vezetői tapasztalatom révén.

Célom még jobban összehangolni a bizottság tagjainak munkáját és egy olyan bizottságot

létrehozni, ahol a tagok segítenek egymásnak' valamint az Egyetem dolgozóival is

megbízhatő és jó kapcsolatot ápolunk.

Most már harmadéves létemre bepillantást nyertem nem csak a Mentor Bizottság, hanem az

Ösztöndíj Bizottság, Kulturális Bizottság és a Marketing és PR Bizottság munkájába is.

Véleményem szerint, különösen fontos egy olyan, megbízhatő, kiegyensúIyozott bizottság

kialakítása, ahova bizalommal fordulhatnak más cégek, egyetemek az egyúttműködés végett.

Az E'gyetem dolgozóival és hallgató társaimmal is jó kapcsolatot ápolok, emiatt is bízom

abban, hogy a korábban említett, magamnak kitúzltt célt sikerülmegvalósítanom.

Továbbra is szeretném a hallgatók érdekeit képviselni' valamint a januar elsejétőt az egyetemi

életüket legj obb tudásom szerint megkönnyíteni, segíteni.

Ezuton nyi 1 atko zom, ho gy adataimat a H o T felhasznáIhatj a.

P ály ázatom p o zitiv elb írálása reményében maradok ti sztelette l :
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Radvánszki Tamás

Mezogazdasági és élel m iszeripari

gépészmérnök FSZ

III. éves hallgató



NYILATKOZAT

Alulírott, Radvánszki Tamás (sztil': Kisvárda, 1992.02.22') kijelerÚem, hogy a Nyíregyházi
Egyetem Hatlgatói onkormányzati Testtilet által, a vezetőségi tagok megválasztásával
kapcsolatos szabáLyzatát, eljárási rendjét elolvastam, értelmeztem és rendelkezéseit, illetve a
Yálasztási Bizottság d<intéseit magamra nézxe kÖtelező érvényűnek fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájáruLok adataim felhasználásiíhoz, nyilvánosságra
hazrtaláhaz.

K"h,.Í0/'f...ú.{ p

Tisztelettel:

-.--) / r'*
Tár;"e\ fd'o'
Radvánszki Tamás


