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Yégzettség

2016 - folyamatban Nyíregyhazi Egyetem _ osztatlan testnevelés _ biológia tanar szak

2014 - 20I6Percze1Mór Gimnazium

2011 _ 2014 Herman ottó Gimnazium

Munkahelyek, tapasztalatok

2015. aug. szociális

2016. aug. Sziget fesztivalon artistaként való fellépő

2016 szeptemberétőlkülönböző hostess munkák: HD group

Nyelvtudás

Angol középfokú szóbeli nyelwizsga

Angol középfolcu írásbeli nyelwizsga folyamatban

Eg-réb képességek

Felhasználói szintű számítőgépes ismeretek (Microsoft offrce programok, internet)

NB1-es junior kézilabda bajnokságban 8. hely
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Motivációs Ievél

Nevem Dőry orsolya, ll. éves nappali osztatlan

Testnevelés - biológia tanár szakos hallgató. Miskolcon

születtem, 1996' május 8.-án. Pályázatom célja a

Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati TestÜletébe

bekerülni.

8 hónapja vagyok aktív részese a HÖt- nek, ez idő alatt

próbáltam a legtöbbet kihozni magamból, valamint a rám

kiszabott feladatokat a lehető legmegfelelőbben elvégezni.

Rövid idő alatt is sokat tanultam, valamint úgy érzem építő
jelleggel hatott rám az eddigi munkafeladatok és

tevékenységek elvégzése.

Egyetemei éveim alatt szeretnék hasznos tagja lenni az iskolai életnek, és munkámmal

segíteni a Hallgatói Önkormányzati Testület működését.

Gyerekkorom óta jelen van az életemben a spbrt, ami megtanított arra, hogyan kell együtt

működni, csapatban dolgozni, másokat elfogadni, illetve a kellő maximalizmust is ennek

köszönhetem. Szeretek közösségben lenni és új embereket megismerni.

Szociális szakterületen már dolgoztam, ami segített abban, hogy sokkal empatikusabb,

tü relmesebb va lam int elfogadóbb legyek másokka l.

Úgy gondolom, könnyen Veszem az akadályokat. Jó programszervező készségemmel és

kommunikatív személyiségemmel helyt tudnék állni a Hallgatói ÖnkormányzatiTestület

tagjaként. Nyitott vagyok az új dolgokra és érzek magamban annyi temperamentumot, hogy

a meghirdetett posztok betöltésére, legyen az tanulmányi, szociális, ösztöndrj, jogi vagy

bármilyen más tevékenység, megtudok felelni.

Szeretnék továbbra is a HÖT csapatában dolgozni, a hallgatói élet szervezésében részt venn|

és a későbbiekben kitűzött célokat elérni. Remélem az eddigi munkásságommal alátudom

támasztani, hogy alkalmas vagyok a Höt feladatainak ellátására.

Célom hosszútávon, fiatalos környezetben dolgozni, ahol a munkámmalhozzájárulhatok a

HÖT sikereihez.

Az által a m benyújtott pá lyázat pozitív elbírá lásá b an bízva, köszönettel :

.{.#,n^ Or-dr^J*
N yíregyh áz a, 2oI7 .1'I'26. Dőry orsolya



NYILATKOZAT

Alulírott Dőry orsolya (szül.: 1996.05.08. Miskolc) kijelentem, hogy a Hallgatói

ÖnkormányzatiTestület által kiírt Esetiválasztás szabályzatát elolvastam, és elfogadom.

A Választási Bizottság bármely döntését magamra nézve kötelező érvényűnek tartom.

Nyilatkozatomma l egyútta l hozzájárulok adatai m felhasználásához, nyi lvánosságra

hozatalához.

Kelt: 2017.LL26.

Pályázó neve


