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Személyes adatok:

Név: Molnár Dávid

Születési dátunr: 1997 .09.24

E-mail : capri. skulls@gmail.com

Lakcim:4631, Pap Akácfa út 1 1

Telefonszám: +363032 1 5 1 30

Szakmai tapasztalat:

Tanulmányok:

Kisvárda

terül etfej l esztés al ap sz akán v é gzem tanulm ányaim

Nyelvismeret:

2014 őtarendelkezem középfokú komplex angol nyelvvizsgával, valamint a gimnáziumban

második nyelvként tanultam alapszinten németül.

Egvéb:

B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem.
Haladó szinten értek a Photoshop programhoz.
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l Motivációs levél

Molnár Dávid vagyok, a Nyíregyházi Egyetem Földrajz alapszakos hal|gatőja. Ezűton
szeretném benyújtani a jelentkezésemet a Hallgatói onkormányzat Testület folé.

2OI7 decemberében kerültem be a HÖT-be egy nagyon barátságos és motivált
csapatba, akikkel az idő múlásával még szorosabb kapcsolatot sikerült ápolnom. Korábbi
jelentkezésem követően négy bizottságnak is tagja lehettem ( Sport' Kulturális, Marketing és

PR, valamint oszdöníj bizottság). A két éves tapaszta|atok a|ap1án szeretnék ismét egy
motivált, kellenles légkörben dolgozó csapat tagja lenni. Fontosnak tat1ottam mindig is, hogy
a hallgatókat képviseljem és hétköznapjaikban segítsem. Testületi tagként több HÖT által
rendezett eseményen segédkeztem (Gólyatábor, Gólyabál, Farsang, Főhe Fesztivál stb.) és

események rendezésében is kivettem a részem ( Honfoglaló bajnokság)' valamintrészt vettem
a HÖor őszi- és Tavaszi Vezetőképzőjén, ahol az előadások és tréningek végett bővíthettem
tudásom, melyeket felhasználtam egy-egy esemény lebonyolítása során. Tapasztalatim és

mások véleménye alapján kijelenthetem, hogy mindig az elvárásoknak megfelőlen végeztem a
rám kiszabott foladatokat, ezéfi' is jelentkeztem 2019 októberében Marketing és PR bizottsági
elnöknek, amelynek során lehetőséget és bizalmat szavazva megválasztottak.

Bizom pályázatom pozitiv elbírálásában.

Köszönettel és Tisztelettel:

Molnár Dávid

IV'évfolyam

Földrajz alapszak

Nyíregyház a, 2019. 11 . 28.

\u:J"



Nyilatkozat

Alulírott, Molnár Dávid (463t, Pap Akácfa út 11) nyilatkozom arra vonatkozőart, hogy a
felsorolt adatok nyilvánosságrahozhatóak, illetve' hogy aválasztási rendet elolvastam,
értelmeáem és rendelkezéseít, valamint a Válasáási Bizottság döntéseit magalnÍa nézve
kötelező érvényiiként elfogadom Í , /
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