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Személves adatok:

Név: Molnár Tamás

Születési hely, idő: Szeghalom, 1999.1l.02.

Lakcím: 5520 Szeghalom' Pozsonyi utca 19.

Tel.: 0630/676-1821

E-mail : molnar.tam as1 1 U2@gmail. com

SzakmaÍ tapasztalat:

2017. július-augusztus MoL Töltőállomás Balatonfiired:

árufeltoltő

2018. augusztüs MoL Töltőállomás Balatonfured: placcos

20|9. július-augusztus MoL Töltőállomás Nagyvázsony:

töltoállomás-kezelő

Tanulmánvok:

2006-2012: Tildy ZoltánÁltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2012-2018: Péter András Gimnázium és Kollégium

20l8- : NyíregyháziEgyetem osztatlan tanári (testnevelés, angol) szak

Nvelvtudás:

Angol középfokú államilag elismert ,,B2" típusú komplex nyelvvizsga

Felhasználói szinten Microsoft office: Word, PowerPoint, Excel

Egvéb Készségek:

,,B'' kategóriás jogosítvány (folyamatban)

Tisztelt Elnökség és Tisztségviselők!

Ezúton szeretném benyújtani a pályéaatomat, a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói

Önkorm ányz ati T estületének Ti s zts é gvi s e l ok időköz i v álasztás ár a.
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Motivációs levél

Molnár Tamás vagyok a Nyíregyházi Egyetem immáron másodéves nappali tagozatos

osztatlantanái testnevelés angol szakos hallgatója. Az egyetemre 2078-ba nyertem felvételt,

igy azőta gazdagitom az egyetem színes hallgatói közösségét.

A HÖT feladata az itt tarlllók érdekeit képviselni, valamint a színvonalas egyetemi

programok megszervezése is feladatkörükbe tartozik. Közeli ismerőseim pozltív véleménnyel

nyilatkoznak rólam és így gondolom, hogy segítőkészségemnek, kommunikációs

képességimnek és magas szintű empátiámnak köszönhetően képes vagyok hallgató társaim

érdekeit képviselni, valamint ezeket elsődleges célomnak tekintem közösségi munkámban.

Szakmai tapasztalataim alapján nem okoz gondot az emberekkel való kommunikáció,

tudok alkalmazkodni' és szeretek csapatban dolgozni. Nyári munkáim során szerettem a

változatosságot és az uj emberekkel való kapcsolatteremtést. A rám eső feladatokat mindig

időben és precízen végeztem el, udvarias segítőkész kiszolgáLásomat sok esetben pozitívan

értékelték.

E mellett van tapasztalatom bemutatók szervezésében, és ezekben való szereplésben.

Hat éven át a kyokushin karate sportágában jeleskedtem és több alkalommal vettem részt

karate bemutatókon. A későbbiekben, aZ íjászatban is kipróbáltam magam és az

íjászbemutatókon való szereplés korábbi tapasztalataimnak köszönhetően, már nem volt

számomra idegen, igy ezek szervezéséhen is szívesen segédkeztem.

Egy hónappal eze|őtt lehetőségem nyílt csatlakoznt egy 20I6-ban megalakult Network

cég csapatához, amely a HLBS nevet viseli. Itt a saját vállalkozásom kiépítésével, valamint a

tréningek és a különböző képzések alkalmával a szakma elsajátításával foglalatoskodom. A
cég az egészséges életmód megőrzésével és annak fenntaftásával, étrend- és kozmetikai

kiegészítők ajánlásával foglalkozik. Úgy gondolom, hogy a cógnél szerczhető kommunikációs

készségek fejlesztését, ijzleti képességeket, és a csapatmunka tapasztalatokat

karrlatoztathatnám a HÖt tagjaként a hallgatók érdekeit képviselve, valamint az egyetemt

programok szew ezéséhen és lebonyolításában.

Már gólyatáborban megfogalmaződott bennem, hogy a Hallgatói Önkormányzati

Testület tagjai közé szerctnék tartozni. Örtilnék, ha engem is érintene az a megtiszteltetés,

hogy munkámmal segítsem hallgató társaimat, és a mindennapi életüket a legjobb tudásom

szerint megkönnyebbítsem.

Bízom a pá|yázatom pozitív elbírálásában.

Tisztelettel és köszönettel:

Molnár Tamás

Nyíregyháza, 2019. 09. 12.



Nyilatkozat

Alulírott Molnár Tamás kijelentem, hogy a Nlregyházi Egyetem Hallgatói onkormányzati

Testület Tisztségviselők időközi választásával kapcsolatos szabá|yzatát, eljárási rendjét

elolvastam, értelmeztem, rendelkezéseit, és a Választő Bízottság döntését magatnra nézve

kötelező érvényűnek fogadom el.

lJozzé1énllokazadatumfelhasznáIáséűtoz,ésnyilvánosságrahozatalához.

Nlregyháza, 2019.09.I2.

Tisztelettel:

Molnár Tamás
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