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SZEMÉLYI ADATOK Fehér István 

Széchenyi út 41., 8000 Székesfehérvár (Magyarország) 

 +36 30 960 94 92    

 tejfol@vekoll.uni-pannon.hu 

BETÖLTENI KÍVÁNT 
MUNKAKÖR

FEKOSZ elnökségi tag

SZAKMAI TAPASZTALAT  

2012. 02. 01.–jelenleg Kollégiumi Senior
Pannon Egyetem Hotel Magister Kollégium, Veszprém (Magyarország) 

- kapcsolattartás a kollégistákkal

- kollégiumi adminisztrációs feladatok

- rendezvényszervezés

TANULMÁNYOK  

2010. 09. 01.–jelenleg Anglisztika BA
Pannon Egyetem, Veszprém (Magyarország) 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK  

Anyanyelve magyar

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd

angol C2 C1 C1 C2 C1

Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2:Mesterfokú felhasználó 
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret   

Kommunikációs készségek - munkakörömből adódóan mind a kollégium dolgozóival, mind a kollégistákkal napi szinten tartom a 
kapcsolatot, így nem okoz semmilyen problémát idegenekkel való kommunikálás, megszólítás

Szervezési/vezetői készségek - több nagyobb volumenű rendezvény szervezésében és lebonyolításában is volt már részem, van 
tapasztalatom határidők betartásában és minőségi programkialakításokban

- kollégiumi vezetői munkakörömben öt beosztottamra kell odafigyelnem, hogy érdemi munkát 
végezzenek a Kollégiumi Intéző Bizottságon belül, személyes fejlődésükre is oda kell figyelnem, így 
emberek irányítása (asszertíven) is fontos része mindennapjaimnak

Munkával kapcsolatos készségek - alkohollal egyenes arányban fejlődnek

Számítógép-felhasználói 
készségek

- haladó szintű felhasználói tudás
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