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BETÖLTENI KÍVÁNT
MUNKAKÖR

projektmenedzser, szakmai vezető

SZAKMAI TAPASZTALAT
1997-től jelenleg is

programigazgató
Kapcsolat – Kihívás Alapítvány, 3530. Miskolc, Rákóczi u.12
▪ az Alapítvány szakmai működésének teljes körű felügyelete, irányítása, projektvezetés, szakmai
vezetés
Tevékenység típusa vagy ágazat: monprofit szervezet államháztartáson kívül

TANULMÁNYOK

Műszaki szakoktató

1998-2002

Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
pedagógia
MBA
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Pénzügy, számvitel, humán erőforrás-gazdálkodás.
Mastere Specialisé Management Financier et Relations Bancaires (pénzügyi vezetés és
banki kapcsolatok szakirány )
École Supérieure de Commerce de Rouen
Pénzügy, banki kapcsolatok, a tőzsde működése.

2001-2004
2002-2004

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Egyéb nyelvek

francia
Kommunikációs készségek

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

B2

B2

B2

B2

B2

Ismertesse kommunikációs készségeit. Részletezze, hol sajátította el őket. Például:
▪ jó kommunikációs készség, amelyet értékesítési munkám során szereztem
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Szervezési/vezetői készségek

Munkával kapcsolatos
készségek

Számítógép-felhasználói
készségek
Járművezetői engedély(ek)

Adja meg utónevét és vezetéknevét

Projektvezetési tapasztalat (20 év, 39 program)
Jelen pályázat szempontjából releváns projektek:

GINOP 5.2.1 munkaerő-piaci program – Ifjúsági Garancia Program –
mentorálás, tanácsadás

Miliőterápiás közösségi tér működtetése hátrányos helyzetű fiataloknak.

TÁMOP-5.3.8- A3-12/1-2012-0054 számú, “LENDÜLETBEN” megváltozott
munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci reintegrációja.

TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0010 „HÍD-MÁTRIX” Családokra építő atipikus
foglalkoztatás elnevezésű program

TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0062 „Gönci kapcsolatok HÍDja” hátrányos
helyzetű csoportok komplex felzárkóztató programja.

„NAPFELKELTE" szenvedélybeteg szülők gyermekeinek komplex
esélyteremtő programja KAB-ME-14-16929

„NAPFELKELTE" szenvedélybeteg szülők gyermekeinek komplex
esélyteremtő programja KAB-ME-12-7963

Foglalkoztatási Hivatal – Motivációs csoportfoglalkozások lebonyolítása
B.A.Z. megyében (11 helyszínen 20 tréning)

TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0010 „HÍD-MÁTRIX” Családokra építő atipikus
foglalkoztatás elnevezésű program

TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0062 „Gönci kapcsolatok HÍDja” hátrányos
helyzetű csoportok komplex felzárkóztató programja.

Országos Foglalkoztatási közalapítvány – „BARACK” Roma Szolgáltató
Iroda hátrányos helyzetű, aluliskolázott, munkanélküli embereknek.

TÁMOP1.4.1-07/1-2008-0128 Második Esély Komplex Munkaerő-piaci
Reintegrációs Program – tréningek szervezése, lebonyolítása

HEFOP-1.-1.-1.-K.2004-06-0001/3.0 Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ, intenzív humán szolgáltatások nyújtása.

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - „Minden ember fenség”
esélyegyenlőségi mentor modellprogram
 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány – „Segély helyett esély” Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány - Hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedési
programja
 PHARE - Egészségügyi Szerkezetátalakítási Program: A munkanélküliség
hatásának vizsgálata az egészségügyi ellátó rendszerre.
 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - Hátrányos helyzetű fiatalok
pályaorientációs programja
Oktatói tapasztalat (20 év):

orvos-továbbképzés - praxis management és vállalkozó háziorvosi tanfolyamok

kozmetikus képzés és továbbképzés laser-, és elektro-kozmetikai kurzusok
vezetése.

vállalkozói kurzusok vezetése

üzleti terv készítő tanfolyamok vezetése

álláskeresési technikák oktatása

pályaorientációs kurzusok vezetése

civil szervezetek Európai Uniós ismereteinek fejlesztése

civil szervezetek részére pályázatírói kurzusok vezetése

kommunikációs tréningek vezetése

▪ tapasztalat a minőségellenőrzési folyamatok terén (jelenleg a minőségellenőrzésért
felelek)
▪ jó kommunikációs készség
▪ empátia, kongruencia
▪ Microsoft Office™ eszközök magas szintű használata (Miskolci Egyetem)

▪ B kategória
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KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Díjak és kitüntetések
Tagságok

KIWANIS Club Avas – elnök
Életpálya Alapítvány B.A. Z. megyei koordinátora. Feladat: „Az év legígéretesebb fiatal
vállalkozója” verseny pályázatainak értékelése, bírálata
Díjak:

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium – Omegaglen Brit - Magyar Vezetőképző: „A
kereskedelmi kultúra fejlesztéséért„c. pályázat - 1. helyezés 1994.

Életpálya Alapítvány: „Az év legígéretesebb fiatal vállalkozója– 1. díj, 1995.

Vállalkozói Sikerdíj – 1995.
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