
Önéletrajz

Személyes adatok:

Név: Székely Alexandra

Születési dátum: 1 997. 1 0. 1 8

Telefon: 06706700301

E-mail : szekely.szanigT@gmail.com

Lakcím: 5300 Karcag Ady Endre u. 56

Szakmai tapasztalat:

20 1 4 : Tesco Global xr:utn- élelmiszerfeltöltő munkás

20 1 6 :Ker-Szer Mérn<jkiroda _ Anyagvizs gáIő pozícíőbart

Érdemeim:

2015: országos KézilabdaAmatőr Diakolimpíai Döntő 9. he1y

2016: országos Kézilabda Amatőr Diakolimpiai Döntő 8. hely

2017: Megyei Kézilabda Bajnokság 3. hely

Tanulmányok:

2012-2016: Nagykun Református Gimnázium és Eü. Szakközépiskola- Érettségi

Nyelvismeret:

Ango1_ Tarsalgási szintű nyel'utudás (rendelkezem B típusú szóbeli nyelwizsgával)

Német: alapszintű tudás, meg tudom magam értetni alap szinten

Társas kompetenciák:

o Könnyen megtalálom a hangsúlyt a munkatarsaimmal.
o Emberközpontúnak tartom magam.

o d munkámat teljes odaadással, precizenvégzem.
o Empatikus vagyok a munkatársaimmal'

Hobbi:

Rendszeresen sportolok, szívesen sétálok a természetben.
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Motivációs 1evél

Tisztelt Választási Bizottság!

Székely Alexandra vagyok másod éves Természetismeret-környezettan és testnevelés

osztatian tanár szakos hallgató. Karcagon szÍilettem 1997 .I0.18-án.

A páIyázatommal a NyíregyháziEgyetemHallgatói Önkormányzatába szeretnek ismét

bekenilni és szeretnék az egyetem életében még nagyobb szerepet betölteni

nlunkásságonrmal.

1 5 éves sportolói múltam során betekintést nyertem, mit jelent igazán egy csapat részének

lenni és mi kell ahhoz, hogy valami sikeresen mtiködjön. Magamat egy segítőkész,

találékony, és gyors problémamegoldó képességű személynek tartom, aki empatikus a

társaival és a feladatait szíwellélekkelláda el. Az iskolai életben már nem csak a

gimnáziumban, lranem már az általános iskolában is szerepet j átszottam, mint DÖK tag. A
szetvezetben való munkámat 2008-ban kezdtem és 2016-ig nagy örömmel végeztem, ezen

évek kapcsán volt alkalmam egy diákokért működő testület hasznos tagjaként dolgozni. 20l6
tavaszátőI itt az egyetemen is folytathattam ezt atevékenységet. A múlt félév végi illetve az e

félévi munkám során alkalmam volt bizoriyítani; hogy komolyan veszem ezt atisztséget,

illetve ez idő alatthaIIgató társaimat is nagymértékben segítettem.

Levelemme| azt a célt szeretném elérni, hogy továbbá is részesülni tudjak azintézmény

életének felpezsdítésében, egyéb programok lebonyolításában, páIyázatok értékelésében, mint

pl': gólyatábor, gólyan ap, gőlyabál, testnevelés szakest, farsang, ösztöndíj program, pŐHp

i lletve más programok teljesítésében.

Az á|talam b enyűj to tt p á|y ázat p o zitiv e lb írál ás áb a n bízv a, ti s zte l ette 1 :

Kelt. : Nyíre gyháza, z0I7 . II. 22
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NYILATKOZAT

A lu l írott S zékely A l exandra a pály ánat benyujtasával egy idejű leg

- hozzájárulok a pályázatomban szereplő adatok és a páiyazatom nyilvánosságra hozatalához
a választások időtartama alatt. valamint

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

illetve a Válaszhísi Bizottság döntéseit magamm nézve kötelezö érvényiinek fogadom el.

Keit: 2017. november 22.


