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2007-ben diplomáztam a Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás 

szakon. Ezt megelőzően 2003-ban felsőfokú képesítést szereztem a SZÁMALK 

Szakközépiskola OKJ-s képzésén Informatikai Statisztikus és Gazdasági Szervező szakon. 

 

Angliában dolgoztam, mint tanulási és viselkedési specialista (Learning and Behavioral 

Specialist) a Londoni székhelyű Ambitious About Autism alapítványnál 2016. január óta. Ezt 

megelőzően 2010-2016 között mentálhigiéniás munkatársként (Support Worker) dolgoztam 

a szintén Londoni székhelyű Salisbury Autistic Care Ltd nevű cégnél.  

 

Ezeken a munkahelyeken autizmussal élő gyerekek és fiatal felnőttekkel dolgoztam. 

Munkaköröm részét képezte az autizmussal és tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek és 

fiatal felnőttek támogatása kollégiumi környezetben, a kihívást jelentő magatartás 

segítése, az adminisztratív feladatok végrehajtása, kapcsolattartás a szülőkkel és hivatalos 

szervekkel, speciális szükséglet szerinti fejlesztő és nevelő programok végzése; megelőző, 

segítő, rehabilitációs és terápiás eljárások alkalmazása, személyre szabott órarend 

összeállítása, illetve mentálhigiénés csoportok összeállítsa és vezetése. Ezen kívül 

mindennapi munkám része volt az adminisztratív feladatok ellátása, illetve a számítógépes 

rendszer kezelése és karbantartása intézményi szinten. 

 

2009-2010 között pedagógiai asszisztensként dolgoztam több angliai gimnázium speciális 

osztályában, ahol közvetlenül segítettem a tanár munkáját, foglalkozásokat szerveztem és 

segítettem a diákokat a tanulásban. 

 

2008-2010 között logisztikai asszisztensként dolgoztam a Marks and Spencernél, ahol 

feladataim közé tartozott a kapcsolattartás ügyfelekkel, partnerekkel, a menedzsment 

döntéselőkésítésének segítése, kommunikációs és marketing tevékenységek támogatása, 

irodatechnikai és multimédiás eszközök kezelés, irodai ügyviteli adminisztráció végzése. 

 

2005-2007 között a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 

Könyves Kálmán utcai telephelyén dolgoztam, mint szociális munkás. Főbb feladataim 

közé tartozott például az utcai szociális munka ellátása, esetkezelés, ügyfelek 

nyilvántartásának kezelése, mentálhigiénés programok szervezése, szociális támogatások 

intézése, kapcsolattartás, számítógépes feladatok ellátása. 

 

2017. December közepén költöztem vissza Magyarországra és 2018 Január 03-án munkát 

kaptam a Zászlóshajó Kft. – A38 Hajónál mint Pénzügyi Adminisztrátor. Feladatiam közé 

tartozik pl.: Számlák kezelése és felvitele a helyi rendszerbe, Kapcsolattartás ügyfelekkel, 

Mobilflotta kezelése, Levelezések lebonyolítása, Pénztári elszámolás, Fizetések rendezése, 

Mindennapi MS Office használata. 

 

2019 februárjában felkerestek a Szent Gellért téri Szeged Vendéglőből és felajánlották az 

üzlet és étterem vezetői poziciót. Feladataim közé tartozik pl: Számlák kiállítása, Külföldi 

utazási irodákkal való kapcsolattartás, bérszámfejtés, beosztás készítése, heti kiírások 

elkészítése, rendelések leadása és átvétele és egyéb irodai munkák. 



2020 márciusában leépítés történt a Corona vírus miatt, mindenkit elküldtek, egyedül én 

maradtam, de az én óraszámomat is levitték a felére. Ezért keresek, most részmunkaidős 

vagy akár éjjeli ügyelős munkát legyen az terepen vagy akár irodában. 

 

 

Proaktív, nyitott, határozott, feladat orientált, jó szervező- és kommunikációs készséggel, 

illetve jó problémamegoldó képességgel rendelkező, angolul tárgyalási szinten beszélő 

személy vagyok.  

 

Remélem, a fentiek felkeltették érdeklődését, és lehetőségem nyílik a személyes 

bemutatkozásra is. Kapcsolatfelvétel céljából elérhető vagyok a +36-30/9847995 

mobilszámon. 

 

 


