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Személyes adatok:

Név: Szojka Cintia

Születési dátum: 1996.08. 10

Telefon: 0630438'7224

E-rnail : szojka.cintike@gmail.com

Lakcím: 4400 Nyíre gyháza Szabolcs utca l9

Szakmai taPasztalat:

atlétikai Verseny bírói tevékenység

Érdemeim:

Atlétika országos diákolimpia 1. helyezett

Atlétika városi, rrregyei versenyek

201ó: Spartan Race Verseny

2016: Cukrász farsang kupa 3. hely

Tanulmányok:

20 l l -201 5: Vasvári Pál Gímnázium testnevelés tagozat

20l5-2017: Sipkay Barna Kereskedelmi Vendéglátói ldegenÍbrgalom Szakgimnázium

(cukrász)

20 I 5-201 7: Fittness-Wellnes instruktor

Szakmák:

Cukrász

F i ttness-Wellnes instruktor

Nyelvismeret:

NóIltet: kózép szintű nye lvvizsga

Angol: alapszintű tudás meg tudom értetni magam

Társas kompetenciák:

. Könnyen rrregtalálorrr a lrangsűlyt a munkatársaimmal

. A nrunkámat precízetr végzem



. Err-rpatikus vagyok a munkatársaimmal

Hobbi:

Renclszeresen sportolok, szívesen sétálok a tetmészetben, szívesen sütök'

L rÁ'' *.- :



Motivációs levél

Tisztelt Választási Bizottság !

Szojka Cintia vagyok első éves Természetismeret-környezettan és testnevelő tanár szakos

hallgató' Nyíregyházán szÜlettem 1996.08.10-én'

A pályázatommal a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói önkormányzatába szeretnek bekerülni' A

14 éves sportolói múltam során megtanulhattam mit is jelent másokkal együtt dolgozni,

tenni a sikerért és mi kell ahhoz, hogy valamijól működjön' Magamat jó probléma

megoldónak és találékonynak tartom, aki szívesen dolgozik csapatban, aki társaival jól

megtalálja a közös nevezőt.

Gimnáziumi évem alatt aktív versenyzőként megyei és országos atlétika versenyek mellett

versenybíráskodásra jártam. A cukrász szakma tanulása mellett versenykere jártam

cukrászatból, ahol érmeket is szereztem. A Nyíregyházivárosházánfelkértek dísztorta

készítésre, és a ,,Mester és tanítványa" estre is. Ezeken kívÜl a cukrász szakma mellett

fittness-wellnes instruktor képzést is végeztem, amely során pedig több táborban is részt

Vettem, mint edző. A táborok során az élétmódváltással kapcsolatban segítettÜnk a

munkatársaimmal az embereknek.

Levelemmel azt a célt szeretném elérni, hogy én is részesulni tudjak az iskola életének

felpezsdítésében és egyéb programok lebonyolításában, mint pl.:farsang, gólyabálés egyéb

programok. Munkabírásommal, vidám és pozitív szemléletemmel szeretnék hasznos tagja

lenni a Hallgatói Önkormányzatnak.

Az általam benyújtott pályázat pozitív elbírálásában bízva, tisztelettel:

Kelt. : Nyíregyháza, zoI7' 7t. 23.
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NYILATKOZAT

Alulírott Szojka Cintia (szü1.:4400 Nyíregyhaza1996.08. 10.) kijelentem, hogy a Hallgatói
Önkormányzati Testület általh'ttrtidőközi váIasztás szabélyzatát elolvastam,értelmeztem és

elfogadom

AYa]as^ási Bizottság bármely döntését magaÍnra tézve kötelező érvényiínek tartom. ;

Nyi1atkozatommal egyúttal hozzájaralok adataim felhasnálásához, nyilvánosságra
hozataléltoz.

Kelt: Nyíre gyhéna, 2017 . 11. 26.

riszteletrel ,2zaj9< h^l E
Szojka Cintia


