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szirttek A1 ésÁ2: Alapszjntü felhasatáló - 81 és 82: onáíló Íelhasználó - C1 és c2. MesterÍokú felhasználó
KÓzós Európai Nvefui Referenciakerd

jÓ kommunikácios ltészség, amit az gktatás sq!'án saeÍeuter$

kijlonboző korosztályokkal való kitűnő kapcsolatteremtő készség,

vezetöi késaseg,

!Ó szervezési *észság,

rugalmasság, keativitás
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$ámítogép-felhasználÓi készségek tÜÜLviesga

Egyéb készsegek elsósegély: gépjármwezetői engedély megszezése során teljesítettem

kerékpár túrákon veszek részt egyénileg és csoportosan

rendszeresen sportolok több féle sportágban
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NYILATKOZAT

Alulírott Soltész Kornél (szü1.:1995. 12. 08. Szikszó) kijelentem, hogy a Hallgatói
Önkormanyzati,Testiilet áltatl<tírtvétlasztás szabáűyzatát elolvastam, és elfogadom.

A Választrísi Bizottság bármely döntését magaÍnra nézve kötelező érvényűnek tartom.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájárulok adataim felhaszrtáIásélhoz, nyilviánosságra
hozatalá*toz.

Kelt: Nyíre gyhazu 2017 . április 1 8'

Tisztetettel' So \tSr K, .J I
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Tiszte1t Elnök!

Ezuton szeretnék jelentkezni a Hallgatói Önkorményzatba. Mellékelten küldöm Europass

önéletrajzom.

Úgy gondolom, hogy a gimnríziumi éveim alatt változatos pozíciókat sikenilt betöltenem,

ezáItal jobban be1elatva a diakok életbe és a rendezvények megszervezésbe.

Az elmú1t évek folyamán sok olyan tudást szereztem, melyeket hasznosítvahozzájátulhatok a

sikeres munkiíhoz.

Több éves tapasilalatom van az iskolai- és sportrendezvények szervezésében,

megvalósításában, valamint mindig próbáltuk a 1ehető legelőnyösebben megszervezni a

programokat.

Lelkesen állok a feladatokhoz, és amiben tudok, segítek. Nyitott vagyok a tarsaim ötleteire, így

nemzárkőzom el az új dolgoktól sem, akár meg lehet valósítari, akár nem. Szeretem támogatni

azténsaimat Fontosnak tartom az együttműködést, mert csak így lehet sikeres a közös munka.

Szeretek csapatban dolgozni a közös célok eléréséért' Gimnaziumi éveim alatt kisebb és

nagyobb csapatokban is dolgoáam. Illetve résá vettem különböző rendezvényeken is, mint

technikus. Természetesen önálló munkavégzésre is képes vagyok, meghozva a sziikséges

önálló dontéseket és végrehaj fr a azokat.

Jó kommirnikációs képességű, csapatjátékos, rugalmas és dinamikus, kitartó embemek tartom

magam, aki magával tudja ragadni kollégáit. A kü1önböző koroszÍályokkal való kittínő

kapcsolatteremtő készséggel is rendelkezem.

Remélem' lehetőséget kapok a személyes találkozásra Önökkel. Várom visszajelzésót a további

lépésekkel kapcsolatban.

P áIyénatom pozitív elbírálása reményében, tisáelettel :

Nyíregyháza, 2017 . 04. 1 8.
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Soltész Kornél
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