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onétetrajz

/{áv: Tokodi Napsugár Flóra

SzüIetési hely, idő: Ózd, 1996.10.l5.

Lakcím:3600 Ózd, Marcius l5 út 5.

TeL: Affi0/225-1918

E -mai I : npsgrtkd@gmail. com

Tanulmányok:

2003-20I I: Bem úti Általáno. Iskola és Óvoda

20]I-2016: EVENTUS Üzleti Művészeti Szakiskola, Szakközépiskola, Alapfokú
Mrivészetoktatási Intézmény és Kollégium

20]6-; Nlregyházi Egyetem Képi ábrázolás szak

Számítógópes ísmeretek:

Microsoft Office: World, PowerPoint, Excel, Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw

Tisztelt Elnökség, és Tisztségviselők!

Ezennel szeretném benyujtani a pályazatomat a Nlregyhrázi Egyetem Hallgatói
Önkormrínizati Testiiletének Alelnöki pozíciój ára.

Motivációs levél:



2014-töl20l6'ig tagja voltam azEgti Vrárosi Diáktanács nevÍi szervezetnek. A szervezet egrí
középiskolásokból áll, melynek a városi fiatalok megmozgatása' összefogása a feladata.
Különböző programokat, rendezvényeket szetvez, melyeket egy önkorm ányzati referensen
kívül csak a fiatalok bonyolítanak le' Aktív Diáktanácsi éveim alatt több rendezvény, tábor
szervezésében vettem részt. Részt vettem 9 csapatépítő tábor szervezésében,
lebonyolításában, emellett rengeteg városi szintű progÍam szervezésében. A
közremúködésemmel megrendezésre került 2 Drogprevenciós nap, 3 Játék Tanárok Nélkül
című városi vetélkedő. Ezeken kívül 3 Városi Diákbál,2016. mrírciusában pedig már 3.
alkalommal segédkeztem az 1848 méteres városi szintű emlékfutás szervezésében és
lebonyolításában. A szervezet irodájában ügyeletet láttam el hetente több alkalommal ís,
amely tájékoztatásból, információközlésből, és a programok, rendezvények szervezésébőlállt.
Rengeteg tapasztalatot szereztem ezek alatt az évek alatt, melyeket szeretnék hasznosítani.
Emellett rendkívül hatékonyan tudok csapatban dolgozni, de akár egyénileg is. Művészetí
kepzésem révén igen nagy a kreativitásom, melyeket minden területen tudok hasznosítani. Jól
tudok kommunikálni, és nagyon könnyen tudok alkahnazkodni bármihezlbárkihez. Szeretek
csapatban dolgozni a közös célok eléréséért. Munkaköreimben kisebb (3-5 fős) és nagyobb
(l0-l5 fős) csapatokat is vezettem. Természetesen önálló munkavégzésre is képes vagyok,
meghozva a szükségos önálló döntéseket és végrehajtva azokat' Nagyon jó kommunikációs és
vezetői képességű, rugalmas és dinamikus, terhelhető, kitartÓ és elkötelezett embernek tartom
magam' aki magával tudja ragadni társait' 2016 szeptemberében kezdtern meg
tanulmányaimat a Nlregyházi Egyetemen, és 2017. májusától a Hallgatói onkormányzati
Testtilet egyik tisztségviselője vagyok.2018 januárjától látom el a HÖT Marketing- és PR
Bizottságának elnöki pozícióját. Ezalatt az idő alatt sikerült kialakítanom egy jól működ<í, és
bármikor feladatra kész bizottságot, melynek tagjaira bármikor számíthattam. A HÖT-ben
töltött idő alatt lehetőségem nyílt minden munkateriileten bizonyítani. Bizonyíthattam két
Gólyatáborban, mint csapafuezető, két Gólyanapon, két Gólyabálon, két Farsangon, és három
FOHE Fesztiválon. Feladataimat mindig maximálisan, és legjobb tudásom szerint láttam el.
Sport és Ösztöndíj Bizottsági tagságom révén az Egyetern hallgatóinak nagy részével jó
kapcsolatot sikerült kialakítanom. 20l9 februarja óta a NlregyháZi Egyetem Szenátusának
tagjait erősítem, így még szorosabbá tudom fuzni a kapcsolatomat az oktatókkal, és a
vezetőséggel.

Célok, tervek:

A TestÍilet rövid idón belül nagy személyi változáson megy keresztiil. Éppen emiatt
Alelnökként szeretném még jobban megismertetni a hallgatókkal a HÖT működését.
Szeretném, ha a leendő péiyazők betekintést nyerhetnének a Testiilet műkÖdésébe,
feladataiba' Ezze| tisztább képet kapva arról, hogy hogyan is végezziik mindennapi
munkánkat, és mit vállalnak azzal, ha jelentkeznek' Úgy gondolom, ezzel va|amennyire
kiküszöbölhető lenne az az általános probléma, amivel nap, mint nap találkozunk, hogy a
Testiilet tagjai nem végeznek szinte semmifele munkát. Szeretnék egy még
felelősségteljesebb, intelligensebb, hozzáértőbb tarsaságot létrehozni, hiszen a hallgatóknak
segítségre van szükségük, amelyet nekünk kell nyújtanunk feléjiik. Szeretnék javítani a tagok
egymás közti belső kommunikációján, és javítani a belső információ aramláson. A
Testtiletben töltött éveim alatt mindenfele feladatnak nekivágtam, és mindenben száz legjobb
fudásom szerint teljesítettem. Ha valamifele akadályba ütkoztem nem féltem segítséget kémi,



hiszen e nélkül a fejlődés nem lehetséges. Sokszor volt rá példa, hogy rövid hataridőn belül
kellett egy feladatot elvégezni (például Nllt nap, Karriernap), de ennek ellenére sikerült
maximálisan elvégeznem a rám szabott feladatot. Kérern a Testiilet tagjait, hogy tiimogassák a
pályazatomat, mert személyiségemből kiindulva érzem, hogy el tudnám látni ezt a tisztséget.

Bízom a pályéaatom pozitív elbírálásában.

Köszönettel, és Tisztelettel :
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Tokodi Napsugár Flóra

Ózd,2019.08.27.

Nyilatkozat

Alulírott Tokodi Napsugár Flóra kijelentem, hogy a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói
Önkormanyzati Testület Elnökségi tagok megv álasztásával kapcsolato s szabá|yzatát, eljárási
rendjét elolvastam, értelmeztem, rendelkezéseit, és a Szayazatszám|áló Bizottság döntését
magamra nézve kötelező érvényűnek fogadonr el.

Hozzájénilok az adataim felhasználasához, és nyilvanossá gra hozata|ához.

Kelt: Ózd, 2019. augusztus 27.

Tisztelettel:



Nyilatkozat

Alulírott Tokodi Napsugrár Flóra kijelentem, hogy a Nlregyhazi Egyetem Hallgatói
Önkormányzati Testtilet Elnökségi tagok megválasztásával kapcsolatos szabályzatát, eljárási
rendjét elolvastam, értolmeztem, rendelkezéseit, és a Szavazatszrímláló Bizottság döntését
magamra néme kötelező érvényűnek fogadom el.

Hozzáj rárulok az adataim felhasználás ához, és nyílvánosságra hozata\ához.

Kelt: Ózd, 2Ot9. augusztus 27.

Tokodi Nap'íugár Flóra


