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SZEMÉLYI ADATOK Steiner Zsófia 

 

  Magyarország, 3572 Sajólád, Jókai Mór utca 56. 

   0670/434-8238       

 steiner.zso@gmail.com 

 

 

Neme Nő | Születési dátum 30/04/1980 | Állampolgárság magyar 

 

BETÖLTENI KÍVÁNT 
MUNKAKÖR 

POZÍCIÓ / BEOSZTÁS 
KERESETT MUNKAKÖR 
MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT 

TANULMÁNYOK 

Mentor, tanácsadó 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT 
  

 
-2006 Önkéntes 

Ökológiai Intézet Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért, Miskolc 

▪ Programok szervezése és helyszíni megvalósítása, edukációs programok tartása lakossági 
érdeklődők számára, önkéntesek koordinálása, kampány-programok lebonyolítása, 
közösségszervezésben való aktív részvétel, adminisztráció, angol nyelven történő fordítás és 
tolmácsolás 

Civil szféra 
 

2014 -2016 Ügyvivő szakértő és mb. hivatalvezető 

Miskolci Egyetem, Miskolc 

▪ Akkreditációs képzési anyag összeállítása, oktatással kapcsolatos adminisztráció, oktatók számára 
személyi ügyintézés 

Felsőoktatási  adminisztráció 
 

2013 - 2014 Foglalkozási tanácsadó 

Kapcsolat-Kihívás Alapítvány, Miskolc 

▪ Megváltozott munkaképességű álláskeresők részére álláskeresési szolgáltatások nyújtása, 
tanácsadás, munkahelyi mentorálás, projekt-adminisztráció 

Civil szféra 
 

2013 Személyi asszisztens 

Integra Kft., Miskolc 

▪ Az ügyvezető igazgató számára mindennapi ügyintézés, angol nyelven történő fordítás és 
tolmácsolás. 

Ügyvezetői adminisztráció 
 

2005-2012 Angol nyelvtanár és oktatásszervező 

Egyéni vállalkozóként felnőtt-oktatás keretein belül angol nyelvet oktattam céges és lakossági 
ügyfelek részére, illetve nyelvtanfolyamok szervezésében vettem részt. 
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▪ Angol nyelv-oktatás, tananyagfejlesztés 

Felnőtt-oktatás 
 
 

TANULMÁNYOK 
 

 
2004 - 2005 Idegenvezető  

 Európa Szakképző Iskola, Miskolc 

▪ Rendezvényszervezés – programszervezési és koordinálási készségek 

▪ Kommunikáció – kommunikációs készségek 
 

  
  

 
 

2001 - 2005 Angol szakos nyelvtanár 
 Miskolci Egyetem, Miskolc 

 Interkulturális kommunikáció – kommunikációs készségek 

 Fordítástechnika – fordítási és szövegalkotási készségek 

 Integrált készségfejlesztés – készségfejlesztési technikák elsajátítása és alkalmazása 

 

2004 - 2005 Muzeológus 
 Miskolci Egyetem, Miskolc 

 ▪ Műemlékvédelem  - vizuális és manuális készségek fejlesztése 

▪ Régészeti terepgyakorlat -manuális készségfejlesztés 

 
1998 - 2003 Történész és történelem szakos középiskolai tanár 

 Miskolci Egyetem, Miskolc 

 ▪ Bevezetés a történettudományba – rendszerszemlélet és rendszerben való gondolkodás képessége 

▪ Forrásszemináriumok – forráskutatás és - feldolgozás képessége 

▪ Western Societies – kulturális különbségek kezelésének képessége a történelmi háttér ismeretében 

▪ Nevelés-és iskolaelmélet – pedagógiai képességek 
 

Anyanyelve magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD  ÍRÁS  

Hallás utáni értés  Olvasás  Társalgás  Folyamatos beszéd   

angol B/2 B/2 B/2 B/2 B/2 

 Orig
ó 

Nyel
vvizs
ga 

(199
7 és 
1999

), 
B/2 

német A2 A/2 A/2 A/2 A/2 
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 Szintek: 
A1/2: 
alapszintű 
felhasznál
ó - B1/2: 
Önálló 
felhasznál
ó - C1/2: 
Mesterfok
ú 
felhasznál
ó  
Közös 
Európai 
Nyelvi 
Referenci
akeret  

 

Kommunikációs készségek Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, amelyet a tanítási gyakorlat, illetve a tanári munkám 
során szereztem., adminisztratív munkaköreimben fejlesztettem, 
 

Szervezési/vezetői készségek Jó szervezői készség, amelyet nyelvtanfolyamok szervezése, céges konferencia-szervezés és kari 
rendezvény szervezése révén sajátítottam el. 

Vezetői készség (mb. hivatalvezetőként 6 munkatárs munkáját igazgattam és ellenőriztem) 
 

Munkával kapcsolatos készségek Koordinálási készségek (projekt-koordinátor asszisztensként 22 munkatárs tevékenységét 
koordináltam 14 hónapon át). 

 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

Microsoft Office™ eszközök használata 
Open Office eszközök használata 
Windows7, WindowsXP és Windows8 operációs rendszerek használata 

 

  
 

Járművezetői engedély(ek) B kategória 
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 

 

 

Kutatások/projektek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzések 

 

 

 

 

 

 

Tagságok 

 

 
„UNI-DUO” (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0010) 
TÁMOP-5.3.8.A3.12/1-2012-0054 
GINOP-5.2.1 tanácsadó, mentor 

„NAPFELKELTE" szenvedélybeteg szülők gyermekeinek komplex esélyteremtő programja KAB-ME-
14-16929 
Foglalkoztatási Hivatal – Motivációs csoportfoglalkozások lebonyolítása B.A.Z. megyében (11 
helyszínen 20 tréning) 
 
 

▪ Az Innovációs Unió keretprogramjai és tapasztalatai projektmenedzsment-képzés; Learning 
Innovation Kft. (2015) 

▪ Munkaerő-piaci szolgáltatók felkészítő képzése; Salva Vita Alapítvány (2013) 

▪ LCCI nyelvoktatói képzés; IBS (2011) 

▪ Pannon nyelvvizsgáztató-képzés; Pannon Egyetem (2010) 
 
 
Zöld Kapcsolat Egyesület, Miskolc 

 

MELLÉKLETEK 
  

 

 Angol nyelv szakos tanári diploma másolata 

Történelem szakos bölcsész és középiskolai tanári diploma másolata 

 


