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Garami Ernő u. 1., 4440 Tiszavasvári (Magyarország)
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Állampolgárság

magyar

Születési dátum

1987. szeptember 22.

Neme

Nő

Szakmai tapasztalat
Időtartam

2008 →

Foglalkozás / beosztás

önkéntes

Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

A munkáltató neve és címe

Tevékenység típusa, ágazat

Adatfeldolgozás, adminisztráció, terepi felmérés, konferenciákon való részvétel, túravezetés.
Felső-Tisza Alapítvány
Damjanich u. 4-6., 4400 Nyíregyháza (Magyarország)
Természet-, és környezetvédelem
2011. március 09. - 2011. április 08.
gyakornok
Adatok összehasonlítása, értékelése, pénzügyi-szakmai elszámolások készítése, információk, adatok
gyűjtése, kérdőíves felmérések elvégzése, rendezvények előkészítése, Információs nap szervezése
és lebonyolítása, adatbázis frissítés, katalogizálás, pályázati kiírás feldolgozása, prezentálása,
projektkoncepciók kidolgozása.
Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Kft.
Benczúr tér 7., 4400 Nyíregyháza (Magyarország)
Környezetvédelem, területfejlesztés

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Időtartam
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2011 →
Munkavédelmi szakmérnök
BME- OMKT KFT. (Egyetem)
Műegyetem rkp. 3., 1111 Budapest (Magyarország)
2009. szeptember - 2011. június
Természetvédelmi mérnök
Terepi kutatások, A biomonitorozás zootaxonómiai háttere, Természetvédelmi jog, Biodiverzitás,
Genetikai sokféleség monitorozása, Kísérlettervezés, Vízi és szárazföldi mintavételi és értékelési
módszerek, Genetikailag módosított élőlények hatása a biodiverzitásra, terepgyakorlatok
Debreceni Egyetem- AGTC (Egyetem)
Böszörményi út 138., 4032 Debrecen (Magyarország)
2006. szeptember - 2009. június
További információért az Europassról, látogasson el a http://europass.cedefop.europa.eu oldalra
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Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

Alkalmazott környezetkutató
Környezeti kémia, Természetvédelmi kezelés, Alkalmazott matematika és módszerei, Környezeti
földtudomány, Állatismeret, Környezeti rendszerek komplex vizsgálata, Növényrendszertan, Terepi
felmérési módszerek, Természetvédelmi projekt előkészítés és megvalósítás, terepgyakorlatok, terepi
felmérések, laborgyakorlatok
Nyíregyházi Főiskola (Főiskola)
Sóstói u. 31/ b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország)

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv

Magyar

Egyéb nyelv(ek)

Szövegértés

Önértékelés
Európai szint (*)

Angol

Hallás utáni értés
A2

alapszintű
nyelvhasználó

Beszéd

Olvasás
A2

alapszintű
nyelvhasználó

A2

Írás

Társalgás

Folyamatos beszéd

alapszintű
nyelvhasználó

A2

alapszintű
nyelvhasználó

A2

alapszintű
nyelvhasználó

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák

Szervezési készségek és
kompetenciák
Számítógép-felhasználói készségek és
kompetenciák

Művészi készségek és kompetenciák

Szeretek csoportos munkákban részt venni, alkalmazkodóképes és hatékony vagyok. Jó
kommunikációs készséggel rendelkezem. Tapasztalataimat tanulmányaim és önkéntes
tevékenykedéseim, valamint gyakornoki munkám alatt szereztem.
Jó szervezőkészséggel rendelkezem mely a gyakornoki munkám során mutatkozott meg, mivel
projektek, konferenciák szervezésében is részt vettem.
A Microsoft Office eszközök (Word, Excel és PowerPoint), Internet és Google Earth térképszoftver
megfelelő ismerete. Statisztikai programok (SPSS, R) alapszíntű ismerete. Tanulmányaim során
szereztem meg a fent említett ismereteket.
A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulója voltam, 11 évig néptáncot
tanultam.

Kiegészítő információk A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagja vagyok. Lakhelyemtől távol is szívesen
vállalok munkát, mivel elég mobilis vagyok. Start kártya igénylésére jogosult vagyok. B kategóriás
jogosítványom megszerzése folyamatban van.
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