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SZAKMAI TAPASZTALAT
Tudományos segédmunkatárs – MTA Ökológiai Kutatóközpont (2016 – folyamatban)
Területi képviselő – Replant4care Kft., Veszprém megye (2016)
Vényköteles gyógyászati segédeszközöket mutatok be szakorvosok és szociális
otthonok felé.
A látogatott terület adminisztrációs és gyakorlati feladatait menedzselem.
Terepi kutató - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (2015)
Az Igazgatóság természetvédelmi munkáját elősegítő kutató és tervező munkát
végeztem és konkrét természetvédelmi célú beavatkozásokban vettem részt.
EU-s források elnyerésére szóló pályázatok előkészítésében szakmai részfeladat
tervezését végeztem.
Tudományos segédmunkatárs - Pannon Egyetem, Veszprém (2013 – 2014)
Viselkedésökológiai kísérleteket terveztem, bonyolítottam és értékeltem.
Nemzetközi alapkutatási pályázatokat írtam egyénileg és kutatócsoport
tagjaként is.
Publikációs tevékenységem során nemzetközi tudományos folyóiratokba
cikkeket írtam első- és társszerzőként, valamint előadásokat tartottam.
Állatrendszertant és környezetvédelmet tanítottam.
Biológia-földrajz tanár - Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Ajka (2010 – 2011)
A szaktanári tevékenység mellett osztályfőnöki feladatot láttam el.
Vezető tanár - Bodzavár Oktatási Nevelési Alapítvány, Vöröstó (2008 – 2010)
Tematikus táborok és tréning hétvégék tervezésében és lebonyolításában
vettem részt.
Tananyagokat, oktatási segédleteket fejlesztettem.
Fényképész – szabadúszó (2003 – 2010)
Fotóriportokat és marketing célú fényképeket készítettem.
TANULMÁNYOK
PhD (2011 – folyamatban, 3 év állami ösztöndíjjal)
Pannon Egyetem, Veszprém
Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
Biológia-földrajz szakos tanár (1999 – 2007)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Természettudományi Kar
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SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelv - magyar
Egyéb nyelv - angol: Szóban és írásban is tárgyalóképes, rendszeresen használt angol
nyelvtudással rendelkezem.
Kooperációs készségek
Korábbi tapasztalataim alapján csapatban és önállóan is képes vagyok hatékony
munkavégzésre.
Külföldi munkáim, kiküldetéseim során tanultam meg alkalmazkodni a
különböző kulturális viszonyokhoz.
Vezetői gyakorlat
Több ember munkájának összehangolását kellett elvégeznem a következő
helyzetekben:
- kutatás tervezése és lebonyolítása során (2-10 ember)
- osztályfőnökként a pedagógusi munka mindennapjaiban (2-6 ember)
- táborok programjainak szervezésében (3-10 ember)
- fényképész munkám során (2-4 ember)
Számítógép-felhasználói készségek
R környezetben végzek statisztikai elemzéseket.
Microsoft Office eszközöket napi szinten alkalmazok publikációk és prezentációk
elkészítésére.
Grafikai alkalmazást, valamint GIS (térinformatikai) alkalmazást heti
rendszerességgel használok.
Járművezetői engedélyek
A (1997), B (2000).
Egyéb készség, képesítés
Állatkísérlet vezetői képesítéssel rendelkezem – B-szint (korábbi FELASA C szint).
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Külföldi tapasztalatok
Dánia (2002-2003) – fényképészként 10 hónapot töltöttem el egy koppenhágai
stúdióban.
Új-Zéland (2008-2009) – tapasztalatgyűjtő utazásom során sokféle önkéntes
munkát végeztem.
Egyéb
Szabadidőmben a szárazföldi természetjárás mellett vitorlázom és vízitúrákat
vezetek.
Önkéntes munka keretein belül ismeretterjesztő előadásokat, madárgyűrűzési
bemutatókat tartok.
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