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1065 Budapest

Lelkiismeretes és ambiciózus Emberi erőforrás tanácsadó diplomával rendelkező pályakezdő HR
területen megszerzett tapasztalattal. Magasan képzett előadások készítésében és
prezentálásában. Olyan HR asszisztens állást keres, ahol fontosak az interperszonális készségek
és lehetőség van magas szintű felelősség vállalására. Lehetőség szerint egy civil szervezetnél
vagy egy magas etikai értékekkel rendelkező cégnél.

MUNKATAPASZTALAT
2020 jan - 2020 aug

McDonald's, Budapest

Telefonszám
+36302526957

Koordinálta a munkavállalói elégedettség felmérést, amelynek célja
a munkavállalók által problémásnak ítélt területek meghatározása
volt.
Támogatta a kollégákat a kutatás, elemzés elvégzésében, az
adatok elemzése alapján ajánlásokat fogalmazott meg a vezetőség
számára.
Az önbizalom fejlesztése a saját felelősségi kör és a különböző
megbeszélések alkalmával a vezetőség számára tartott előadások
eredményként.
Az általános adminisztratív feladatok támogatása és a HR
területhez kapcsolódó, beleértve a bérszámfejtést és a
munkaszerződéseket is, feladatok végzése.
A munkajog legfontosabb elemeinek és az alapvető HR
feladatoknak a megismerése.

Email
example@cvmaker.hu

KÉSZSÉGEK
Prezentáció
Kommunikáció
Szervezőképesség
Együttműködés

ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK
Nemzetközi üzleti témák, Politika,
Önkéntes munka

NYELVEK
Angol
Francia
Német

HR asszisztens

2019 jún - 2019 dec

Koordinátor
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú
Nonprofit Kft., Budapest
Magyarország egyik legfontosabb olyan szervezete, amely a
fogyatékos
személyek
esélyegyenlőségének,
társadalmi
integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítésével
foglalkozik.
Részvétel a szakmai tevékenység támogatásában, a pályázati
anyagok feldolgozásában, beleértve a szűrést és az adatok
feldolgozását Microsoft Access adatbázisban.
A profi telefonon, e‑mailben és levélben történő szakmai
kommunikáció megismerése.

TANULMÁNYOKON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK
2017 szept - 2020 máj Újságíró
ELTE Online
Újságíró az egyetem legnagyobb hallgatói magazinjánál az ELTE
Online‑nál.

TANULMÁNYOK ÉS KÉPESÍTÉSEK
2016 szept - 2020 máj Emberi erőforrások
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

Üzleti kapcsolatok: A munkavállalói kapcsolatok területeinek
megismerése és ezek hatékony menedzsmentje kis‑ és
középvállalkozásokban (kkv‑k)
Személyes és társadalmi fejlődés: Az emberek szükségleteinek
megismerése annak érdekében, hogy elégedettek legyenek a a
magánéletükben és munkájukban is.
Diplomamunka: Egy nagy gyártó szervezet személyzet megtartási
tendenciái egy 10 éves periódus alatt

REFERENCIÁK
Referenciák kérés esetén rendelkezésre állnak.

