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TAPASZTALAT

PRoGRAMTERVEzi lNFoRMAT|KUs NYÍREGYHÁZ| EGYETEM
201 5 SZEPTERMBERTŐL
WEBPRoGRAMozÓ NYíREGYHÁZl EGYETEM
2012 SZE?TERMBERTOL 201 5

VEZETO FEJLESZTO HUNGAROMED-GROUP KFT.
2015 NOVEMBTRIOL
lnformatikai infrastruktúra üzemeltetése, vá|lalati szoftverek tervezése íejlesztése és
karbantartása, szoftverek használ atá nak oktatása, hálÓzaÍ karba ntariása

AV TECHNlKUs NYÍREGYHÁZI EGYETEM lNFoRMAT|KAl CSoPoRT
2013 sZrP-|[MBERaŐL
oktatástechnológiai eszközök biztosÍtása, rendezvények szervezése és lebonyolítása'
technikai segítségnyújtás az egyetem dolgozÓinak

lNFoRMAT|KUs NYÍREGYHÁZ| EGYETEM HÖT
2013 ÁPRlLlsTÓL
lnformatikai támogatás a HallgatÓi Önkormányzati TestÜlet tagjainak, webes platíormok
üzemeltetése és karbantartása

csapatban való munka, együttműködés, empátia, gyors reagálóképesség,
döntésképesség, ellenőrző képesség,
személyi ügyek kezelése

HálőzaIi ismeretek (ClSCo' UBlQU:Tl, MlKRoTlK)' Programozási ismeretek (PHP,
HTML, JS' JQUERY' SoL)' Adatbázisok kezelóse (MYSQL)' Számítástechnikai
hardwarek teljes körű karbantartása egyéni és vállalati szinten. Rendszeresen ta*ok
kisebb oktatásokat az általam fejlesztett szoftverek használatáról az ügyfeleknek és a
szoftvert használó alkalmazottjaiknak.

Saját vállalkozásomat vezetem, amely az informatika minden területén segít az Ügyfelek
problémáinak megoldásában a weboldalkészítéstől a hálÓzattervezésen át az
iníormatikai infrastruktúra üzemeltetéséi g.

DlÁKJoLETl BlzoTTsÁG HALLGATÓl TAG
HALLGATÓ| JoGoRVosLATl BlZoTTsÁG HALLGATÓ| TAG
HoTEL sANDRA lFJÚsÁGl szÁLLÓ lNFoRMAT|KUS
MATEMAT|KA És |NFoRMAT|KA lNTÉzETl TANÁcs F|ALLGATÓ| TAG
RoBoTlNTELLlGENclA TUDoMÁNYos DlÁKKoR ALELNoK

TARSAS
KoMPETENclÁK

SZAKERTELEM ES
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Vincze Áaam
Programtervező informatikus (fejlesztő), lll' évfolyam

+36/30/523-3767

winczead @gmail.com

Motivációs !evél

Vincze Áoam vagyok, 201'2 őta a Nyíregyházi Egyetem hallgatója' 2013. áprilís óta tagja a

Hallgatói Önkormányzati TestÜletnek, 2015 óta én tartom karban a HÖt weboldalát és szÜkség

esetén informatikai támogatást nyújtok a tagoknak. A rendezvények lebonyolításában

tevékenyen részt szoktam venni, és mindent megteszek, hogy minden rendben menjen.

okos és kedves vagyok. Belső motiváció vezérel, és minden magam elé kitűzött célt eltudok
érni. Az új technológiákat azonnal elsajátítom, és jól alkalmazom őket a napi munkában'

Örömmel vállalok bármilyen feladatot, és pontosan betartom a határidőket.

Nyíregyháza, 2oI7 .LL.27 .
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NYTLATKOZAT

Alu l írott Vincze Ádam a pály ázat be nyújtásáva l egy id ej ű l eg

- hozzájárulok a pályázatomban szereplő adatok és a pályaeatonr n1,ilvánosságra hozatalához

a választások időtartama alatt, valamint

- nyilatkozom, hogy a jelen válasáási rendet elolvastam, értelmeztem, és rendelkezéseit.
illetve a Választasi Bizottság döntéseit magallua nézve kötelező érvényiinek fogadom el.

Kelt: 2017. november 27.
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