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PROLÓGUS
 
Azért döntöttem a pályázat publikálása mellett, mert megértettem, hogy bele lehet fáradni a

folytonos harcba, a nem értékelés, elismerés hiányába is.
S azt is tudom már, hogy magamnak is fontos elfogadni azt, hogy egy nyertes állást is vissza lehet

utasítani.
Két álmatlan éjszaka után, ki tudtam végre mondani, hogy a vágyott állást nem akarom már, ha

nincsenek meg azok a feltételek, kellő támogatás, amik mellett megfelelően tudnám ellátni.
Minden ember szeretné valahol megvalósítani önmagát, ezért én is sokat, sok téren tettem, a sors

azonban mindig olyan helyzeteket és embereket hozott az utamba, hogy ezt sosem hagyták. Most is
olyan feltételeket, elvárásokat támasztanak, amit úgy éreztem, hogy nem szabad elfogadnom.

Milyen nehéz is a döntés?
Nagyon, főleg a mai világban, 55 évesen, munkanélküliként. Mégis tartottam magam a pályázat

utószavában megfogalmazott saját magamnak tett ígéretemhez.
Ha elolvassák életem 25 évének rövid kivonatát, bízom benne, hogy megértik döntésemet.
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A PARÁD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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ÖNÉLETRAJZ
 

Adatvédelmi okokból a teljes önéletrajzn0ak csak a kivonata kerül az e-könyvbe.
 
1. Személyi adatok
 
Név: Béres Magdolna
……………
2. Betölteni kívánt munkakör: közművelődési, idegenforgalmi szakember
 
3. Szakmai tapasztalat
 
3.1 2015. július 1 – 2015. október 31. táborvezető, közművelődési szakember. Hírös Agóra

Nonprofit Kft. Kecskemét.
Táborok,  programok  szervezése,  vendégfogadás,  helytörténeti  és  természetbeni  túravezetés,

gazdasági, munkaügyi, idegenforgalmi, kommunikációs, marketing ügyintézés.
3.2  2014.  június  19  –  2015.  június  30.  Táborvezető,  közművelődési  szakember.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Kecskemét.
Táborok,  programok  szervezése,  vendégfogadás,  helytörténeti  és  természetbeni  túravezetés,

gazdasági, munkaügyi, idegenforgalmi, kommunikációs, marketing ügyintézés.
3.3 2013. március 7 – 2014. június 18. Idegenvezető. Parád Nagyközségi Önkormányzat.
Három múzeum tárlatvezetése, alkalmanként idegenvezetés a településen, múzeumokhoz köthető

rendezvény és kiállítás szervezés.
3.4 2012. 10. 10- 2013. 02.28 Ápolási díj - édesanyám ápolása, aki balesetet szenvedett
3.5 2009. január- 2012. október Spanyolország - nyelvtanulás, takarítás, gyerekre vigyázás,

könyvírás, szellemi szabadfoglalkozás


