
Onéletrajz

Személyes adatok:

Név: MolnarDávid

Születési dátum: 1997 .09.24.

E-mail: capri. skulls@gmail.com

Lakcím:4631, Pap Akácfa út 11.

Telefonszám: +363032 1 5 1 30

Szakmai tapasztalat:

Tanulmányok:

Kisvarda

területfej lesáés alaps zakén végzem tanulmiínyaim

Nyelvismeret:

201'4 otarendelkezem középfokú komplex angol nyehvizsgával,valaminta gimnéniumban
második nyelvként tanultam alapszinten németül.

Egyéb:

B kategóriás jogosíwánnyal rendelkezem.

Kezdő-haladó szinten értek a Photoshop programhoz.
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Motivációs levél

Molnrár Dávid vagyok, a NyíregyhániEgyetem Földrajz alapszakos hallgatőja. Ezúton
szeretném benffitani a páIyazatomat a Nyíregyhazi Egyetem Hallgatói Önkormanyzati
Testületének Marketing és PR bizottság elnöki pozíciőjára.

2017 decemberében keriiltem be a HÖT-be egy nagyon barátságos és motivált
csapatba' ahol az idő múlásával még szorosabb kapcsolatot sikerült kialakítanom a tagokkal.
Élvezem a közös munkát, a rltm bízott feladatokat mindig elvégzem. Tapasztalataim alapján
úgy vélem, hogy képes vagyok egy bizottságot vezetní. Az évek során a megrendezett
események szervezésében jelentősen részt vettem és találékonyságom, kreativitasom segítette
a csapatmunkát. Legfőbb feladatomnak az egyetem és HÖT által szervezett események
népszerűbbé tételét helyezem eIőtérbe' azok hirdetését, dokumentáláséú", értékelését, hogy
egyre több hallgató látogassa a megrendezett eseményeket. Szórólapok, plakátok formájában
szeretném reklámozni a nagyobb rendezvényeket anyagi lehetőségekhez mérten, valamint
ezen eseményekről képeket és videót készíteni, összeállítani. Fontosnak tartom a HÖT
közösségi profiljainak aktív frissítését' hogy a hallgatók hétről hétre egyfajtatajékoztatást és
visszajelzést kapjanak az egyetemi hétköznapokról. Tervem, hogy a bizottsági tagokkal
segítstik a programok arculatának színesebbé tételét' a különböző média és rekliámanyagok
elkészítését.

Tanríraimmal és hallgatótársaimmal _ egyaránt nagyon jó a kapcsolatom, kreatív,
segítőkész embernek tartanak.

B ízom p áIy ázatom p o zitív e lb írál ásáb an.

Köszönettel és Tisztelettel :

Molniír Dávid

IV. évfolyam

Földrajz alapszak

Nyíregyhaza, 2019. I0. 20.
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Nyilatkozat

Alulírott, Molnár Dávid (463l, Pap Akácfa út 11) nyilatkozom arra vonatkozőan' hogy a
felsorolt adatok nyilvánosságrahozhatóak, illetve, hogy avéiasztási rendet elolvastam,
értelmeztem és rendelkezéseit, valamint aSzavazatszámlrí]ó Bizottstig döntéseit magaÍnÍa
néz:te kötelező érvényűként elfogadom'

Kelt.: 2019.10. 20.

aláirás
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