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TAPASZTALAT

2004 - TŐL

CÉGVEZETŐ, MAJD EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
cseh-szlovák fordítás, tolmácsolás, rendezvényszervezés,
tanácsadás, egyéni és csoportos konzultációk és képzések:
ThetaHealing, BodyTalk terápia, Családállítás, SleepTalk konzulens,
nemzetközileg akkreditált dúlaképzést tartok évente 2x
2014 - TŐL
CLONLARA SCHOOL USA
magyar nyelvű program adminisztrációs vezetője, kapcsolattartás az
anyaszervezettel, családokkal, hivatalos szervekkel

+36209527358

CÉLKITŰZÉS
A minőség számít!

NYELVISMERET

Anyanyelv: magyar

anyanyelvi cseh
nyelvismeret, állami felsőfokú C
típusú nyelvvizsga, anyanyelvi szintű
nyelvismeret

szlovák nyelvismeret,
állami felsőfokú C-típusú
nyelvvizsga, érettségi középfokú
szakmai angol nyelvismeret

tárgyalási szintű angol

középfokú
(kommunikációképes) orosz
nyelvismeret, állami középfokú Ctípusú nyelvvizsga, érettségi

középfokú
(kommunikációképes) lengyel
nyelvismeret

alapfokú német
nyelvismeret

ORSZÁGGYŰLÉSI ASSZISZTENS/PARLAMENT
2010 - 2011
nemzetközi és hazai rendezvények szervezése, kapcsolattartás,
fordítás, tolmácsolás, tárgyalások előkészítése és bonyolítása,
nemzetközi levelezés
2006 óta
CSALÁD-VÁR ALAPÍTVÁNY
szülés körüli dúlai támogatás, szüléskisérés, szülésfelkészítő
tanfolyamok szoptatási tanácsadás. A gyermekáldásért és a
gyermeket váró családokért programsorozat, valamint a
Gyerekmaros – 1989 óta országos gyermekrendezvény kitalálója és
megvalósítója. Semmelweis Mozgalom a szülészet újjászületéséért
megvalósítása. Több hazai és nemzetközi konferencia, családi nap
szervezése és lebonyolítása több száz fővel.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VEZETŐ ÉS
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VEZETŐ
EDS HUNGARY KFT.
1997-2004
A cég eredetileg a GM informatikai ága volt, majd önállósodott. 50
fő nemzetközi ügyfélszolgálat, főleg cseh, szlovák és magyar Opel
kereskedések
ügyfélszolgálata
és
tréningcentruma.
Az
ügyfélszolgálat kiterjedt az USAt is beleértve, 24/7 nyitvatartással.
ISO akkreditáció bevezetése, több audit előkészítése és levezetése.

SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK
CAT szoftverek: MEMOQ
szövegszerkesztő,
táblázatkezelő, grafikai
programok, logisztikai
rendszerek, MainFrame
felhasználó, Windows
felhasználó, Internet felhasználó;
levelező rendszerek
Jogosítvány: B kategória

IRODAVEZETŐ
MAV-REKORD KFT.
1995-1997
Külkereskedelmi kft igazgatói irodájának vezetése. Fordítástolmácsolás; vendégek fogadása, partnerekkel kapcsolattartás;
értekezletek, tárgyalások vezetése
NEVELŐTANÁR ÉS KÖNYVTÁROS
SZLOVÁK TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM BUDAPESTEN
1990-1995

ÖNKÉNTES MUNKÁVAL SZERZETT
TAPASZTALATOK, VEZETŐI SZEREPEK
1989 óta évente kétszer a Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó
gyermekprogramjának fő szervezőjeként, jelenleg már csaknem 800
gyermek programjának megszervezése, levezetése 2004 óta
dúlaként a várandósság, szülés és gyermekágy alatt segítem a
kismamákat és családjaikat, tanfolyamokat és továbbképzéseket
szervezek.
2006 - szoptatási
országszerte

tanácsadás,

előadások

és

tanfolyamok

2007 - óta a Család-Vár Alapítvány elnökeként országos
civilszervezetet vezetek.
2010 – MTA tudományos konferencia
2011 – konferencia a Képviselői Irodaházban
2012, 2014 – konferencia az egészségügyi minisztériumban
2014 – parlamenti konferencia
2015 – nemzetközi konferencia
2016 – nemzetközi konferencia a Vajdaságban
2017 – nemzetközi konferencia Erdélyben
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