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Név: Vass Renátó
Születési hely' idő: Debrecen 1996.o9.02
Allandó cím: 4031, Debrecen Derék utca 130 7l23
Ideiglenes cim:4400, Nyíregyháza Sóstói u 31/B.
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Iskolai tanulmányok

2016 - folyamatban: NlregyháziE'gyetem _ Testnevelés-Környezettan-Természetismeret
2012-2016: Angol _ Német nyelvi elokészítő, emelt informatika debreceni Fazekas Mihály
Gimnázium, 4025 Debrecen, Hatvan u. 44

Szakmai tapasztalat

2015.június-2015. augusztus: éttermi dolgozó a debreceni 4-es Mc'Donalds étteremben
Feladataim: konyhai munka: sütés, pirítás' ételkészítés

2016 Június- 2016. augusztus: éttermi dolgozó a debreceni 4-es Mc'Donalds étteremben
Feladataim: konyhai munka: sütés, pirítás, ételkészítés

Nyelvtudás

Angol - tárgyalóképes szint - államilag elismert B típusú középfokú nyelwizsga (Telc, BME
nyelwizsgarendszer, 201 4),

Számítástechnikai ismeretek

Felhasználói szintű Word, Excel, Powerpoint

Hobbi

Röplabda 2014 őta Versenyszer(ien gimnániumban minden diákolimpiai versenyen ott voltam mind
amatőr mind profi szinten. Kétszeres amatőr országos diríkolimpia első helyezés. Egyszeres profi
országos diákolimpia VI. korcsoport 3. helyezés.
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Motivációs levél

Tisztelt Választási Bizottság l

Vass Renátó vagyok másod éves nappali tagozatos Testnevelés - Környezettan-Természetismeret

osztatlan tanári szakos hallgató. 1996. szeptember 2.-án születtem Debrecenben'

Pályázatom célja a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Testületébe bekerülni.

A testület feladatának tartom, hogy a hallgatói életet érdekesebbé és színesebbé tegye, valamint a

hallgatók igényeit tartsa szem előtt tanulmányi ügyekben. Továbbá, hogy a kÜlönböző fajta

juttatásokat minél több hallgatónak eljuttassák' Szeretnék egy olyan testületbe munkálkodni, ahol a

hal|gató és az egyetemi vezetőség érdekei is előtérbe helyeződnek. Célomnak tartom, hogy

hallgatótársaim érdekeit képviseljem és hangot adjak neki, legyen ez kollektív vagy egyéni érdek.

Törekedni szeretnék a felmerülő esetleges problémák gyors és közhasznú megoldására, hogy

haIlgatótársaimat bármiben tudjam segíteni és bármivel kapcsolatban tudjam tájékoztatni, legyen az

szociális, tanulmányi, jogi vagy bármilyen s2emélyes kérdés'

Eddigi munkám alapján szerintem nem lehet rám panasz, mert minden rám kiszabott munkát

próbáltam precízen, időben elkészíteni. Úgy gondolom jó kommunikációs és problémamegoldó

képességekkel rendelkezem, továbbá könnyedén és hamar alakítok ki kapcsolatokat amit tudnék

hasznosítani a testÜletben. Hallgatótársaim rugalmas, energikus és segítőkész személyiségnek

ismerhettek meg aki probléma esetén próbála közhasznú megoldásra törekedni.

Bízom pá lyázatom pozitív elbírá lásában. Köszönettel és Tisztelettel:

Vass Renátó

ll' évfolyam

osztatlan tanári

Nyíregyháza ,2oI7 - november 26.

a láírás



NYILATKOZAT

Alulírott Vass Renátó ( szül.: Debrecen, 1996.09.02. ) kijelentem, hogy a Hallgatói
Önkormrányzati Testtilet áitalkiírt időköziválasztÍs szabáIyzatát elolvastam és elfogadom.

AYalasüási Bizottság bármely döntését magamÍa nézve kötelező érvényiinek tartom.

Nyilatkozatommal egyuttal hozzájaniok adataim felhasználásához,nyilvánosságra
hozataláltoz.

Kelt: Nyíre eyhar;u 2017 . 11. 26.

Vass Renátó


