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lskolai tanulmányok

2016 - folyamatban. Nyíregyházi Egyetem - Testnevelés_KÖrnyezettan-Természetismeret
2012-2016: Angol - Nérnet nyelvi előkészítő, emelt infonnatika debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium' 4025 Debrecen, Hatvan u. 44

Szakmai tapasztalat

2015.június-2015. augusáus: óttermi dolgozó a debreceni 4-es Mc'Donalds ótteremben
Feladataim: konyhai munka: sütés, pirítas, ételkészítés

2016 Junius- 2016. augusáus: óttermi dolgoaó a debreceni 4-es Mc'Donalds étteremben
Feladataim: konyhai munka: sütés, pirítas, fielkészítés

Nyelvtudás

Angol - trárgyalóképes szint _ államilag elismert B típusú kÖzépfokú nyelwizsga (Telc, BME
nyelwizsgarendszer, 20 1 4),

Saímítástechnikai ismeretek

Fslhasználói szintű Word, Excel, Powerpoint

Hobbi

RÖplabda 2aI4 ótaversenyszerűen gimnaziumban minden diákolimpiai versenyen ott voltam mind
amatőr mind profi szinten. Kétszeres amatór országos diákolirnpia első helyezés' Egyszeres profi
országos diákolimpia VI. korcsoport 3. hblyezés.
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Motivációs levél

Tisztelt Vá lasztási Bizottság !

Vass Renátó vagyok első éves nappali tagozatos Testnevelés - Környezettan-Természetismeret
osztatlan tanári szakos hallgató. L996. szeptember 2.-án születtem Debrecenben.

Pályázatom célja a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói ÖnkormányzatiTestiiletébe bekerülni.

A testület feladatának tartom, hogy a hallgatói életet érdekesebbé és színesebbé tegye, valamint a

hallgatók igényeit tartsa szem előtt tanulmányi ügyekben. Továbbá, hogy a különböző fajta
juttatásokat minél több hallgatónak eljuttassák. Szeretnék egy olyan testületbe munkálkodni, ahol a

hallgató és az egyetemi vezetőség érdekei is előtérbe helyeződnek. Célomnak tartom, hogy
hallgatótársaim érdekeit képviseljem és hangot adjak neki, legyen ez kollektív vagy egyéni érdek.

Torekedni szeretnék a felmerülő esetleges problémák gyors és közhasznú megoldására, hogy
hallgatótársaimat bármiben tudjam segÍteni és bármivel kapcsolatban tudjam tájékoztatni, legyen az

szociális, tanulmányi, jogi vagy bármilyen személyes kérdés.

Szervezőképességem az egyetemi életben már megmutatkozott, amit mind a HÖt tagjai, mind

hallgatótársaim tanúsíthatnak' Úgy gondolom jó kommunikációs és problémamegoldó képességekkel
rendelkezem, továbbá könnyedén és hamar alakítok ki kapcsolatokat amit tudnék hasznosítani a

testületben. Hallgatótársaim rugalmas, energikus és segítőkész személyiségnek ismerhettek meg aki
probléma esetén próbála közhasznú megoldásra törekedni.

Bízom pályázatom pozitív elbírálásában. Köszönettel és Tisztelettel :

Vass Renátó

l. évfolyam

osztatlan tanári

Nyíregyháza ,2aL7. április J.8. laA"" r""""""""""
aláírás
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NYILATKOZAT

Alulírott Vass Renátó ( szül': Debrecen, 1996. 09. 02. ) kijelentern, hogy a Hallgatói
Önkormányzati Testület által kiírt időkÖzi választás szabályzatátelolvastam és elfogadom.

A Válasáási Bizottság bármely dÖntését magamra néme kcitelező érvényűnek tartom.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájárulok adataim felhasználásához, nyilvánosságra
hozatalához.

Kelt: Nyíregyhína,2an' 04. 18.

Tisztelettel,..'1:ü,^rR

Vass Renátó


