
Önéletraiz

Ezttton szeretném benyújtani pá|yázatomat és
fényképes tinéletrajzo mat, a NyíregyházÍ Egyetem
Hallgatói Önkormányzati Testiiletének eseti
választására.

Úgy gondolom, nyitott vagyok, vannak jó ötleteim,
amíket igyekszem megvalósítani, szeretek csapatban
dolgozni, megbízható vagyok, nappali tagozatos
hallgató vagyok, tapasztalatom van
rendezvényszervezésben, úgyhogy fekszik a marketing
és a pr, és e tudásomat is szívesen fordítanám HÖT-
ként a hallgatók javára.

Benkó Tamás Józsefnek hívnak, NyÍregyházán
születtem (L994.12.27.) Jelenleg a Nyíregyhazi
Egyetem o s ztatl an T e stnev elé s B i o ló gia nappali szakán
tanulok IV. évfolyamon.

A Nyíregyhrázi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumában
érettségiztem 20l3-ban Az elmúlt években, ha lehetett dolgoáam, az iskola mellett, így van
szakmai tapasztalatom e téren is: diákként először a Jászplasztikban dolgoztam a Jobdiák
iskolaszövetkezet által 20It-2012 között' majd a Fürgediák iskolaszÓvetkezet áltaI a Legonál
voltam 201I-2012 között' ezt követte a Melódidak iskolaszövetkezet áhal szewezett nyári munka
az Eko konzervgyárban (2013 nyarán). Jelenleg a Coca_Cola HBC Student Brand Mannagere
vagyok majd három éve és ennek révén sokat képeáem magam több területen is.

A nyíregyhéni Remény a lótáshoz alapínóny által szervezett programokon szervezokérlt,
marketingesként dolgoztam 2013 januárjában egy 1200 fos jótékonysági koncertet szerveztiink.
Tavaly nyáron egy ttibb százfrs eseményt (Családi nap a Múzeumfaluban) bonyolítottunk le, egy
olyan családi napot, melyen országos és helyi hírességek, szervezetek léptek fel, igy gyijtötttink
jótékonysági céIra, a programok marketingfeladatait terveztem ffi€g' illetve a helyszíni
koordinálásban is résá vettem.

Örulnék, ha megkaphatnám abizalmat,mint a Hallgatói Önkormányzati Testiilet tagja, és

Nyíregyhrázáról segíthetném a gÖT munkáját. Úgy gondolom, jó a kapcsolatom a hallgatókkal,
ismerem az egletemet, a várost, jól eligazodom a szervezési kérdésekben, van olyan
kapcsolatrendszerem, ami segítené a munkámat. Szívesen szerveznék a Coca-Cola támogatásáva|
kisebb-naglobb programokat az egyetemre, például szakomból adódóan sporttal kapcsolatos
eseményeket, kisebb kupákat (pl. coca kupa) vagy egyetemi bulikat, programokat.
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MoTIVÁCrÓs r,nvnr,

Ezúton szeretném a Nyíregyházi Egyetem Haltgatói Önkormányzati Testiiletének kiírt

választiísiára jelentkezni. 2013 szeptemberétól vagyok a Nyíregyházi Egyetem hallgatoja

osztatlan Testnevelés Biológia szakján IV. éves hallgató. 2013 novemberétól tagja vagyok a

Coca-Cola FIBC Magyarország Student Brand Ambassador programjanakés ezzel én lettem a

Nyíregyhrázi Egyetem kijelölt területi képviselője. Úey gondolom, hogy a Coca-Cola-n

keresztiil hosszas úton sikerült olyan tapasztalatokat elsajátítanom marketing' pénzúgy,

beszédkésség és még sok más téren, amelyet HÖr tagiakent fudnék kamatoztatni és segíteni a

zokkenőmentes érdembeli munkákat. Előzőleg már egy éven keresxiil HÖT alelnöki

feladatokat láttam be, ami révén bizonyítottam és szeretném újból bizonyítani

rátermettségemet. Számomra nem jelentett gondot a szakunk összefogása, a hallgatókkal,

taniíraimmal való kommunikálás. Terveim közé tartoznak olyan kulfunílis, ismeretterjesztö

előadások megszervezése, amivel segÍthetem a hallgatók tanulmányait. Szeretrrém az eddigi

kiváló sporteseményeinket megtartani és még jobban támogatni.

Tanulmányaim során olyan új ismereteket szereztem, melyeket haszrosítani tudok a

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

megbízható, segítőkész embernek tartanak.

Szeretném a hallgatók érdekeit kópviselni, az egyetemi életiiket leg|obb fudásom szerint

megkönnyíteni, segíteni.

B lzom p á|y ázatom p ozítív e lb íralás ában.

Köszönettel és Tisztelettel :

Benkó Tamás József

IV. évfolyam

Osztatlan tanári Testnevelés Biológia szak

NyÍregyháza, 20|7 . november 24.



NYILATKOZAT

Alulírott Benkó Tamás József osztatlan tanáni testnevelés biológia szakos hallgatoja (szül.:
Nyíregyhaza 1994.12.27) kijelentem, hogy a NyÍregyházi Egyetem Hallgatói Önkormrányzati
Testtilet által, a HÖT tagok megválasztásával kapcsolatos szabályzatéú', el1átási rendjét :

elolvastam, értelmertem és rendelkezéseit, illetve aYéiasztási Bizottság döntéseit magaÍnra

nézve k<itelező érvénytinek fogadom el.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzé$áru|ok adataim felhasználásához, nyilviinosságra
bozataléútoz.

Kelt: Nyíre gyháza 2017 . november 24.
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