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KERESETT MUNKAKÖR HÖT tisztségviselő

Soltész Kornél

p rmooi Dániel utca 19,3860 Encs (Magyarország)
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Arany János Áftalános lskola és MűvószetiAlapfokú lntóznény

Kazinczy Ferenc Általános lskolsa és MűvészetiAlapfokú
lntézmény

2011'09.01*2016. Váci Mihály Gimnázium és Kollégium

szrvÉL-yEs KÉsZSÉGEK

TANULMANYOK

2003.09.01 -2008.06^30

2008.09.01-2011.06.30

Anyanyelve magyar

Egyéb nyelvek

angol

KommunikáciÓs készségek

Szervezésiivezetői készségek

8282

origo és BME nyelwizsga

szintek: A1 es A2: Alapsántű etnasznátó -"gt és gz: Önáito-rerrasznalo - cr éé czi rvreóíertoÉu térn-rsznar ó

Közös Európai Nvelvi Referencjakeret

jÓ kommunikációs készség, amil az oktatás során szereáem

különböző korosáályokkal való kitűnő kapcsolatteremtő keszség,

vezetői készség,

jó szervezési készség,
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Munkávalkapcsolatoskészsógek rugalmasság

Íigyelmesség

SzámítÓgép_felhasználÓi készségek ECDL vizsga

Egyéb kószsógek elsősegély: gépjárművezetoi engedely megszerzóse során teljesÍtettem

kerékpár túrákon veszek résá egyénileg és csoportosan

rendszeresen sportolok több féle sportágban

Járművezetőiengedély(ek) B
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Ezifton szeretnék jelentkezni a Hallgatói Önkormányzatba. Mellékelten küldöm

Europass önéletraj zom.

Úgy gondolom, hogy a gimnáziumi éveim alatt változatos pozíciókat sikerült betöltenem,

ezáltaljobban belelátva a diákok életbe és a rendezvények megszervezésbe.

Az elmúlt évek folyamán sok olyan tudást szereztem, melyeket hasznosítvahozzát1árulhatok a

sikeres munkához.

Több éves tapasztalatom van az iskolai- és sportrendezvények szervezésében,

megvalósításéhan, valamint mindig próbáltuk a lehető legelőnyösebben megszefvezni a

programokat.

Fél éve vagyok HÖT tisztségviselő és szívesen szeretném folytatni ezt a tevékenységet.

Amikor csak időm engedte részt vettem mindenféle rendezvényen, ezzel is próbálva segíteni a

hallgatói társaimon (FOHE fesztivál,gólyatábor,gólyabáI,gőIyanap'szakest)' illetve

sporteseményeken is segédkezem (futsal)

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

így nem zátkőzom el az i! dolgoktól sem, akár meg lehet valósítani, akiír nem. Szeretem

támogatni az társaímat. Fontosnak tartom az egyittműködést' mert csak így lehet sikeres a

közös munka.

Szeretek csapatban dolgozni a kozös célok eléréséért. Gimnáziumi éveim alatt kisebb és

nagyobb csapatokban is dolgoztam. Illetve részt vettem különböző rendezvényeken is, mint

technikus. Természetesen önálló mrrnkavégzésre is képes vagyok, meghozva a szükséges

önálló döntéseket és végrehaj tva azokat.

Jó kommunikációs kópességű' csapatjátékos, rugalmas és dinamikus, kitartó embernek tartom

magam' aki magával tudja ragadni kollégáit. A különböző korosztályokkal való kitűnő

kapcsolatteremtő készséggel is rendelkezem.

Remélem' lehetőséget kapok a személyes találkozásra Önökkel. Varom visszajelzését a

további lépésekkel kapcsolatban.

P ály énatom pozitívelbírálása reményében' tisztelettel :
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NYILATKOZAT

A lu l írott S o ltész K orné l a pály ázat benyuj tásával egy i dej ű leg

- hozzájárulok a pályázatomban szereplő adatok és a péiyánatom nyilvánosságra hozatalához
a váIasztások időtartarna alatt, valanrint

- nyilatkozom, hogy a jelen választási rendet elolvastam, érlelmeztem, és rendelkezéseit,

illetve a Választrísi Bizottság d<irrtéseit magamr'a nézve ktitelező érvényíinek fbgadom el.

Kelt: 2017. november 27.
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