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Munkahelyek
Időtartam

2013 - napjainkig

Foglalkozás vállalkozó, kiadványszerkesztő, fordító és magánszerző
Főbb tevékenységek Finn-magyar tematikus szótár tervezője és szerkesztője, mely 2013-ban jelent meg

Rennosti suomea - Lazán finnül oktatási anyagok készítése
Folytatásként a finn-magyar tematikus szótár második kiadásának szerkesztése
Finn kommunikációs kiadvány szerkesztése
finn-magyar és magyar-finn szóposzterek és –kártyák tervezése, szerkesztése és kiadása
finn-magyar fordítások vállalása
www.finnunkari.com létrehozása és fejlesztése

Időtartam
A munkáltató neve és címe
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

2000-2013
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda,
Debrecen
PR koordinátor, rendezvény- és képzés szervező
Képzések szervezése, ifjúságügyi témában különböző célcsoportok számára képzési
tematikák összeállítása
Rendezvények és képzések szervezése, médiakapcsolatok
A www.mobillitas.hu és a www.mobilitas.hu/eariszi honlapok megtervezése, gondozása,
szerkesztése
Részvétel a www.ifjusagimunkakonyvtara.hu honlap megtervezésében. Honlapszerkesztés
és gondozás
Ifjúsági területhez tartozó szakmai kiadványok szerkesztése, írása és fordítása angol illetve
finn nyelvekről
Részvétel a Nemzeti Ifjúsági Információs és Tudástár kialakításában (www.niida.hu),
elindításában és menedzselésében. Később szerkesztési feladatok ellátása, alterületek
koordinálása
E-mátrix hetente megjelenő elektronikus hírlevél szerkesztése a régió ifjúsági életéről
Reklámanyagok és irodabemutatkozók elkészítése
Mobilitás országos ifjúsági szakmai lap főszerkesztése
Emberi jogi projektek koordinálása az Észak-alföldi Régióban

Időtartam
A munkáltató neve és címe
Foglalkozás / beosztás

Főbb tevékenységek és feladatkörök
Időtartam
A munkáltató neve és címe
Főbb tevékenységek és feladatkörök

1999-2000
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen
PR asszisztens

Rendezvények és médiakapcsolatok szervezésében valamint a Kamarai Hírlevél
szerkesztésében asszisztensi feladatok ellátása
1997-1999
Humán Fejlesztők Kollégiuma, Debrecen
Gyermekvédelmi területen szakmai újság szerkesztése

Publikációk, szakmai kiadványaim Fiatalok és közéleti szerepvállalás. A fiatalok részvételi elősegítése az ifjúsági munkában (Új

Ifjúsági Szemle, 2004.)
Ifjúsági munka szótára (2006)
Fiatalok társadalmi részvétele (2009)
Finn ösvényeken az ifjúsági munka világába (még nincs kiadva)
Civil Kurázsi, ifjúsági munka az Észak-alföldi Régióban (2010)
Honnan-hová? Európai Ifjúsági Hetek története 2003-2008 (2009)
Mobilitás Országi Ifjúsági Szakmai lap, főszerkesztő (2007-2009)

2013. decemberében jelent meg a Finn-magyar tematikus szótáram
www.finnunkari.com
http://www.konyvmuhely.hu/konyvek/finn-magyar-tematikus-szotar

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

1994-1997, 1999
Ifjúsági- és szabadidőszervező, közösségpedagógus
Mikkelin Ammattikorkeakoulu (MIkkeli Szakfőiskola, Bölcsészettudományi Kar, Finnország)
2002
PR manager
Skull Kommunikációs Iskola, 1 éves képzés, Budapest
2006-2008
Felnőttoktatási szakértő
Debreceni Egyetem, posztgraduális képzés

Nyelvtudás Finn felsőfokon, angol középfokon

Honlap www.finnunkari.com

