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Név: Demeter Ádám
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Lakhely: 4028. Debrecen Zrnyiutca 33
Elérhetőség: tel: 063 03 308049, e-mail: demadam97@gmail.com

Szakmai tapasztalat

20l5 Június _ 2015 Augusztus : Különböző promóciós munkák.
2016 Június _ 2016. Augusztus: Eladó: Debreceni Tesco Global áÍuház.
Feladataim: termék eladás.

Iskolai tanulmányok

2012-2016: Általános vegyész. Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakközép Iskola
20 t 6- : Nyíre gyhélzi Egyetem, Testnevelés _ Környe zettat, Természetismeret

Nyelvtudás

Angol államilag elismert,u{'' típusú Szóbeli nyelwizsga

Szám ítástechnikai ismeretek

Felhasználói szintii Word, Excel, Powerpoint

Egyéb/Hobbi

Megyei I. helyezés - Labdarúgás
Megyei I. helyezés * Futsal
Városi I. helyezés - Szertorna
Megyei I. helyezés _ Szertorna
Ezek mellett országos döntőn vefiem részt Röplabda és Kézilabda sportokban.
sHS 2016 _ Mix röplabda III. helyezés
SHs 2017 * MiX röplabda I. helyezés

ritÁ-@*''''



Motivációs levél

Tisztelt választásÍ bizottság!

Demeter Áoam vagyok II. éves nappali tagozatos osztatlan tanári, Testnevelés _

Kömyezettan szakos hallgató. Debrecenben születtem 1997 .|2.I 0.-én.

Pályánatomcélja a Nyíregyhazi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testi.iletébe az új

választással bekerülni és megkezdett munkáimat folytatrri.

A HÖT feladata a NyíregyhániEgyetemen beliil, hogy a hallgatók érdekeit képviseljék,
változatosabbá, színesebbé tegyék a hallgatók életét és ert csak közösen az Egyetem
egytittműködésével érhedtik el.

IJgy étzemkiváló szewezőiképességeimet itt tudnám igazánkamatoztatni, illetve a

kommunikációs adottságaim, illetve munkabírásom továbbra is haszrrára válhat a HÖT
munkásságának. Szervezői képességeimet miár megmutathattam az egaetemi életben mind a
HÖr tagiainak illetve hallgatÓ üírsaimnak (Gó$atabor, GÓlyanap, Gólyabál, Darts torniík
stb.). Színes ötleteim illetve csapatepítő bozzáállásom mindenképp kiemelkedő és ezt

szeretném kiterjesáeni a hallgatókra is, hiszen a HÖT a hallgatókért van és én is szeretnék

mindent megtenni a hallgatók teljes köríi egyetemi életéért. Szeretnék a továbbiakban még
jobban résá venni a Nyíregyházi Egyetem közösségi életében rigy, hogy a hallgatók érdekeit

képviselhetem.

Eddigi munkásságaim alapján remélem még szerves tagia maradhatok a HÖt családias

csapatrínak, és az eddig kitíziltt céljaimat a csoporton belül tovább vihetem és fejleszthetem.

Minden erőmmel illetve fudásommal segíthetném az egyetemi életet ilyen magas szÍnvonalon
tartani esetleg még emelni.

AzáLtalambenyújtottpályánatpozitivelbírálásábanbízva,köszönettel:

Nyíregyhaz a, 2017 .I l.22.
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NYILATKOZAT

Alulírott Demeter Áaam ( szül.: Debrecen, 1997. 12.10. ) kijelentem, hogy a Hallgatói
Önkormanyzati Testtilet által kiírt időközi választás szabályzatátelolvastam, értelmeztem és

elfogadom.

AYálasztási Bizottság bármely döntését magaÍnra nézve kötelező érvénytínek tartom. :

Nyilatkozatommal egyúttal hozzát1árulok adataim felhasználásához, nyilvrínosságra
hozatalához.

Kelt: Nyíre gyháza, 20|7 . Il. 22.

Demeter Áaam


