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Adobe Illustrator

Adobe Experience, Figma

Adobe Photoshop

Angol nyelv

Mensa HungarIQua tag
2018

Kommunikáció

Stabilitás

Proaktivitás

Stressztűrés

Kreativitás

Budapesti Gazdasági Egyetem
2018 - 2021

Gazdaság és Menedzsment szakon 
tanulok, jelenleg egy év kihagyással, 
hogy a karrierre összpontosíthassak. 
Szeretném az iskolában elsajátított 
készségeim gyakorlatban használni.

Arany János Református Gimnázium
2014 - 2018

Egy érettségivel végeztem, nem 
adott külön szakmát. Azonban a 
már itt eltöltött időm alatt 
érdekelt a diák önkormányzat, 
aminek a tagja is voltam. 

Tanulmányok

Bemutatkozás

Rólam

Tapasztalat

MEEX Agent Kft.
PlayIT Staff 2017 - 2019

A rendezvényen, illetve az azt meg-
előző előmunkálatokon is részt 
vettem. A fronton voltam, így nagy 
hangsúly került az ügyfélkezelésre, 
problémamegoldásra nyomás alatt.
Hozzászoktam a hosszú műszakokhoz 
is.

Mercedes-Benz Manufacturing Kft.
Operátor 2018

Megtanulhattam csapatban , illetve 
precízen, gyorsan dolgozni. Sosem 
elégedtem meg a munkával, mindig 
többet és többet akartam tanulni, 
szélesíteni a tudásom.

Jelenleg saját vállalkozásomnál dolgozok főként grafikusként, de ezek mellett meg-
annyi más munka is rám hárul. Fiatal koromra tekintettel szeretnék azonban 
e-mellett más munkahelyeken is tapasztalatot szerezni. Mivel a Kft még meglehe-
tősen gyerek cipőben jár, muszáj is vagyok elvállalni másik munkát közben. Korábbi 
munkáimból kifolyólag úgy vettem észre, hogy azon területeket szeretem a legjob-
ban, ahol kapcsolatba léphetek emberekkel, problémákat kezelhetek, illetve dolgoz-
hatok valamilyen cél érdekében. Könnyen tanulok és szeretek is fejlődni amiben csak 
tudok. 

Hobbijaim

RiseApp Kft.
Vezető designer 2020 - jelenleg is

Saját cégünk alapjait tavaly kezdtük 
lehelyezni, majd idén jutottunk el oda, 
hogy Kft-vé váljunk. Ebben a rövid 
időben azonban sok új tapasztalatra 
és képességre, készségre tettem 
szert. A munkám főleg a grafikai részt 
teszi ki, de jelen vagyok tárgyaláso-
kon, megbeszéléseken, de minimális 
marketing és programozás is a 
feladatom.

Egyéb munkák.
Ingatlan közvetíto, recepciós, diákmunkák

2016 - 2021

Eddig nagyjából 20-30 féle munkát 
végeztem, így viszonylag könnyen 
tanulok, beilleszkedek az új munka-
környezetbe és csapatba. Ezen felül 
sokszor azon kaptam magam, hogy 
bizonyos munkahelyeken már a 
folyamat gyorsításán, optimalizálá-
sán gondolkodom. 
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