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Lakcím: 3508 Miskolc Jegenyés .32
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E -mail : tottrltarnastirna@, gmail. com

Tanulmányok:

2 007 -2 009; Diósgyőri Gimnázium Miskolc

2009-2011: Irinyi János Gimnázium Debrecen

2 0 1 2 - 2 0 1 4: Szentpáli szakközépiskola Szakács szak Miskolc

20I5-; NyíregyháziEgyetem Testnevelő-Földrajz osztatlan szakos tanárhallgató szak

Egyéb:

Microsoft Office: World, PowerPoint, Excel, Photoshop,
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Tisztelt Elnökség, és Tisztségviselők!

Ezennel szeretném benyújtani a pályázatomat a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói
Önkormányzati Testületének Időközi Tisztségvi selői választ ására.

Motivációs levél:

Több különboző programok, rendezvények szervezésében, segítőként és lebonyolítóként
tevékenykedtem. Néhány alkalommal, tábor szervezésében és kiskoruak felügyeletében vettem

tészt. Rengeteg tapasztaLatot szereztem ezek alatt az évek alatt, melyeket szeretnék

hasznosítani. Emellett rendkívül hatékonyan tudok csapatban dolgozni, de akár egyénileg is.
Kommunikatív és nyitott termószetem révén valamint kreativitásomból fakadóan, minden

területen hasznos tag lehetnék. Jól tudok kommunikálni, és nagyon könnyen tudok

alkalmazkodni bármihezhélrkIhez. Szeretek csapatban dolgozni a közös célok eléréséért.

Munkaköreimben kisebb (3-5 fős) és nagyobb (10-15 fos) csapatokat is vezettem.

Természetesen önálló munkavégzésre is képes vagyok, meghozva a szükséges 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. Feladataimat mindig maximálisan, és legjobb tudásom szerint |áttam el. Aktív
közéleti Szerepem révén az Egyetem hallgatóinak nagy részével jó kapcsolatot sikerült

kialakítanom.

Köszönettel' ós Tisztelettel:

Tóth Tamás

Nyíregyháza,2019. szeptember 1 1.



Nyilatkozat

Alulírott Tóth Tamás kijelentem, hogy a Nlregyházl Egyetem Hallgatói Önkormányzati
Testület Tisztségviselők időközi megváIasztásával kapcsolatos szabáIyzatát' eljárási rendjét

elolvastam, értelmeztem, rendelkezéseit, és a Szavazatszám|á|ő Bizottság döntését magamra

nézve kötelező érvényűnek fogadom el'

Hozzé4áruIokaz adataim felhasznál'ás(ú:roz, és nyilvánosságra hozataláűtoz.

Kelt: Nlre gyháza, 2019. szeptember 1 1.

Tisztelettel:

Tóth Tamás
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