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SZAKMAI TAPASZTALAT

2012. február - jelenleg

kormánytisztviselő, vezető-tanácsos (belső ellenőrzés, kontrolling, humán erőforrás)
Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
▪ az ellenőrzések és intézkedések nyilvántartásának kidolgozása, folyamatos figyelemmel kísérése,
aktualizálása, fejlesztése, az intézkedési javaslatok nyomon követése, eseti és időszakos kimutatások és
vezetői jelentések készítése, részvétel az éves ÁBPE tervezésben (kapacitás és kockázat), szakmai
kapcsolattartás és levelezés, munkaidő és elfoglaltsági nyilvántartások vezetése, kérdőív készítés,
kiértékelés, a belső ellenőrzési szakterületet érintő véleményezés;
▪ tárcaszintű humán kontrolling koordináció, a Kontrolling Rendszer kialakításával, működtetésével,
fejlesztésével összefüggő feladatokban, valamint az eseti jelentések, költségelemzések összeállításában
való közreműködés, szakmai véleményezések;
▪ pályázatfigyelés, kapcsolattartás HM cégekkel, magyar és idegen nyelvű levelezések, tárgyalások
előkészítése, munkaköri leírások készítése, civil szervezetek ügyeinek koordinálása, elismerések
feladatkörben közreműködés
Közszolgálat

2014. június – jelenleg

egyéni vállalkozó (TÁMOP pályázat megvalósítása)
7400 Kaposvár, Honvéd utca 55.
▪ mozgó kocsis vendéglátás
Vendéglátás

2011. február – 2012. február

ösztöndíjas (Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program)
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 1055 Budapest, Arany János utca 6-8.
▪ közreműködés a Sportért Felelős Államtitkárság pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátásában (leltár,
nyilvántartási kisegítő tevékenység), kapcsolattartás sportszakmai szervezetekkel (MOB, MPB), a
főosztályok tevékenységében valamint sportszakmai események (konferenciák, fórumok) szervezésében
való részvétel
Közszolgálat

2009. január – 2011. január

régió menedzser
Smart Consulting Group Kft., 7625 Pécs, Mikszáth K. u. 9.
▪ észak-magyarországi és fővárosi iskolák modern digitális oktatásának technikai megújítása,
tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, integrációra és differenciált oktatásra épülő módszertanok
népszerűsítése, pályázati szakmai támogatás, infrastruktúra-tervezés és kialakítás, tanácsadás, oktatás,
minőségirányítással támogatott üzletfejlesztés
Kereskedelem
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2008. június - 2009. január

program menedzser
Európa Tréning oktató és tanácsadó Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
▪ hazai és külföldi partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása, ügyfélszerzés és kapcsolattartás, tanácsadói
tárgyalás, ajánlat készítés, tréning programterv készítés, projektvezetés, szervezetfejlesztés, folyamat- és
rendszer kialakítás, csapatirányítás, tréning koordináció, marketing tevékenység, ISO dokumentáció
Szolgáltatóipar

2004. április – 2008. február

bankár (marketing menedzser, hitelközpont vezető, személyi bankár)
Citibank Zrt., 1134 Budapest, Váci út 35.
▪ új termék bevezetése, projektvezetés, értékesítés tervezés/támogatás, folyamatkialakítások, termékfejlesztés, promóció szervezés, adatbázisosztás, versenytárselemzés, próbavásárlások
▪ szakmai műhely- munka (személyi kölcsön, jelzáloghitel), tárgyalások, értékesítés szervezés, HR és
operatív feladatok, mikro marketing kampányok szervezés (hitelek, betétek, befektetések, biztosítások),
▪ banki termékek, szolgáltatások értékesítése, bankszerviz
Bankszektor

2002. augusztus – 2004. március

tele-marketing értékesítő
Top Shop, 1131 Budapest, Kresz Géza utca 21.
▪ tele-marketing, értékesítés, adatbázis építés, partner-kapcsolatok ápolása, logisztikai feladatok
Kereskedelem

2000. augusztus-2002. augusztus

szakasszisztens
SmithKline Beecham / GlaxoSmithKline Kft., 1124 Budapest, Csörsz utca 43.
▪ marketing-, értékesítés-, PR- és fúziótámogatás
Gyógyszeripar

TANULMÁNYOK

2018. október
2018. május
2017. június
2016. május
2014. augusztus

2014. április
2014. február
2012. május

ÁBPE-II. képzés – teljesítményellenőrzés (NAV KEKI, online)
Közigazgatási szakvizsga – pénzügyi és költségvetési igazgatás szakirány (NKE)
Excel haladó tanfolyam (Pentaschool Oktatási Központ)
Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzés (ÁBPE) I. - belső ellenőr vizsga (NAV KEKI)
Microsoft SQL Server Querying, MS SQL Server Analysis Services, MS SQL
Integration Services alkalmazások (Számalk Oktatási és Informatikai Zrt.)
HR Controlling továbbképzés (Sämling Kft.)
Önkiszolgáló BI workshop – Adattárház, üzleti intelligencia (IFUA Horváth & Partners)
Közigazgatási alapvizsga (NKE)
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2011. szeptember – 2018. június

Okleveles közgazdász HR mesterképzés (MSc)– Vezetés és Szervezés Szak
(SZIE GTK, BKE)

2009. február – 2012. november

Okleveles grafológus - OKJ képzés (Grafológiai Intézet)

2005. július – 2005. szeptember

Pénzügyi befektetések szakvizsga (PSZÁF)

2005. április – 2006. május
2000.szeptember-2002.december

Eurobankár diploma (EFISEG, Nemzetközi Bankárképző Központ, angol program)
Marketing kommunikáció diploma (IAA akkreditáció, Oxford Brookes Egyetem,
angol program)

1998. szeptember – 2002. július

Közgazdász diploma (Oxford Brookes Egyetem, angol program) (BABS)

1993. szeptember – 1998. június

Idegenforgalmi középfokú szakképesítés, emelt szintű érettségi (Pécsi
Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakmunkásképző, kéttannyelvű / német / program)

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelv
Egyéb nyelv

Készségek, kompetenciák

Számítógép-felhasználói készségek

Egyéb készségek
Járművezetői engedély

magyar
angol – felsőfok, komplex, „C” típusú nyelvvizsga
német – szakmai középfok, komplex, „C” típusú nyelvvizsga
kreativitás, gyakorlatiasság, rugalmasság, együttműködés, nyitottság, empátia, elkötelezettség,
felelősségtudat, megbízhatóság, fejlődés-központúság
MS Office eszközök (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook), Power Qeury, Power Pivot, Microsoft SQL
Integration Services, Microsoft SQL Analysis Services
▪ Internet (Explorer, Netscape), Lotus Notes felhasználói ismerete
Gépírás vakon
Személygépjármű - B kategória
Kishajó és vitorlás
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