
Személyes adatok
Név: Demeter Adám
Születési hely, idő: Debrecen 1997.12'I0
Lakhely: 4028. Debrecen Zrtnyi utca 33
Elérhetőség: tel: 06303308049,
E-mail : demadam9 7 @gmall.com

Szakmai tapasztalat

2015 Június _ 2015 Augusztus : Különböző promóciós munkák.
2016 Június - 2016. Augusztus: Eladó: Debreceni Tesco Global áruhéu.
Feladataim: termék eladás.
20 I 7 - Nlregyhá zj E gy etem Hall gatói Önkorm ányz ati Testtilet Sport,
Marketing és PR, osztöndíj, Ad Hoc Gólyatábor bizottságtaga
2017 - Fesztivál munkálatok, Fesztivál koordinálás

Kulturális, Mentor,

2018 - onálló programszervezés,Zenés-táncos mulattságok, Sport keretein belül

Iskolai tanulmányok

2012-2016: Általános vegyész. Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakközép Iskola
20 I 6 - : Nlre gyhazi Egyetem, Testnevelés - Környe zettan, Természeti smeret
2018-: NYSC Széchenyi István Kózgázdasági, Informatikai szakközépiskolája és Kollégiuma,
Röplabda edzőiképzés

Nyelvtudás

Angol alapszint, tanulmányi szinten: Német, orosz, olasz

Számítástechnikai ismeretek

Felhasználói szintű Word, Excel, Powerpoint' Photoshop

Egyéb/Hobbi

Megyei I. helyezés - Labdarugás
Megyei I. helyezés - Futsal
Városi I. helyezós - Szertorna
Megyei I. helyezés - Szertorna
Ezek mellett országos dönton vettem részt Röplabda és Kézilabda sportokban.
SHS 2016 - Mix röplabda III. helyezés
SHS 2017 - Mix röplabda I. helyezés
SHS 2018 - Mix röplabda I. helyzés
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Motivációs levél

Tisztelt választási bizottság!

Demeter Áaa- vagyok IV. éves nappali tagozatos osztatlan tanttri, Testnevelés -
Környezettan' Természetismeret szakos hallgató. Debrecenben születtem 1997.12.10.-én.

PáIyázatom célja a Nlregyházi Egyetem Hallgatói Önkorrnányzati Testületébe az'6j

választással bekerülni és folyatni a megkezdett munkáimat Hallgatótársaim' és egy jobb,

programokkal telített egyetemi élet érdekében.

A HÖT feladata a NyíregyháziBgyetemen belül, hogy a hallgatók érdekeit képviseljék,

változatosabbá, színesebbé tegyék a hallgatók életét és ezt csak közösen az Egyetem

e gyüttműködésével, és a Hall gatók támo gatásával érhetj ük el.

Úgy érzem kiváló szewezői képességeimet már sikeresen bemutattam az egyetemi programok

keretein belül (Gólyatábor, Gólyanap, Gólyabál, poHp fesztivál, egyetemi szervezésen kívüli

zenés-táncos mulattságok, Spor1 bajnokságok, Szakestek. Sportnap' stb.), illetve a

kommunikációs adottságaim és a modern médiaismereteim továbbra is hasznára válhat a uÖt
munkásságának. Színes ötleteim illetve.csapatépítő hozzáá||ásom mindenképp kiemelkedő és

ezÍ szeretnémkiterjeszteni a hallgatókra is, hiszen a HÖt a hallgatókér1 van és én is szeretnék

mindent megtenni a hallgatók teljes körű egyetemi életéért. Szeretnék a továbbiakban még

jobban részt venni a Nyíregyh áziEgyetem közösségi életében úgy, hogy a hallgatók érdekeit

képviselhetem. Ebben segítségemre válhat a 4 éves tapasztalatom, amely már-már rutinná

alakult azidó múlásával. Számomra az egy1klegfontosabb cél a visszakerülésemmel, hogy az

újonnan érkezetteknek mindent megtanítsak és átadjak, amit anno én is megkaptam

tapasztaltabb HÖT tagoktól. Szeretnék létrehozni egy belső ',Mentor 
programot'', ahol

szakoktól fiiggetlenül átadhatjuk minden tudásunkat egy jobb jövőért, ugyanis a folyamatos

fejlődés elkerülhetetlen egy ilyen szervezeten belül. Ezeket az ismereteket és a beilleszkedést,

szervezést, és felelősségvállalást egyaránt képes lennék átadni azűjaknak, illetve a

visszakerülo HÖT tagoknál ezt egy magasabb szintre emelném, amelyben nagy köszönettel

tartozom a HÖot<-nak, ugyanis a HÖoK szervezésén belül már több Vezetőképzőn és részt

vettem.

Eddigi munkásságaim alapján bizombenne, hogy még SZerveS tagja maradhatok a ttÖt
családias csapatának, és az eddig kitűzcjtt céljaimat a csoporton belül tovább vihetem és

Íbjleszthetem. Minden erőmmelilletve tudásommal segíthetném az egyetemi életet ilyen

magas színvonalon tartani esetleg még emelni.

Lz általam benyújtott pályázat pozitív elbírálásáb anbizva, köszönettel: 
]
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NYILATKOZAT

Alulírott Demeter Adám ( szül.: Debrecen, 1997. I2.I0. ) kijelentem, hogy a Hallgatói

Önkormányzati Testület által kiírt HÖT tisztségviselőinek eseti választás szabáIyzatát

elolvastam és elfogadom.

AYéiasztási Bizottság bármely döntését magamranézve kötelező érvényűnek tartom.

Nyilatkozatommal egyúttal hozzájáruIok adataim felhasználásához, nyilvánosságra

hozatalához.

Kelt: Nyíre gyhétza, 201,9.II.28.
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