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Bemutatkozás és tapasztalataim
János Huba vagyok, születési helyem Budapest, dátuma 1997.10.13.
2004 szeptemberében kezdtem a tanulmányaimat a péceli Petőfi Sándor Általános
Iskolában, ahonnan felvételt nyertem 2008-ban a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnáziumba, ahol 2016-ban érettségiztem és az év szeptemberében kezdtem
felsőfokú tanulmányaimat a társadalmi tanulmányok alapszakon.
Munkatapasztalataim kötődnek a pozícióhoz, hiszen 2016-2018 között 3
különböző szezonban is dolgoztam a ProgressFun rendezvényszervező cégnél,
ahol különböző rendezvényekkel és rengeteg problémával találkoztam.
Hivatalosan animátor voltam, de minden, ami rendezvény lebonyolítói feladat
volt, abban részem volt. Ezen a nyáron az MVM Summer Magic rendezvényén
például én fogtam össze/és szerveztem az összes játéknál lévő emberek (kb. 20
fő) munkáját, gyakorlatilag a supervisor jobb kezeként. Ennél a cégnél tanultam
meg milyen a kemény munka, milyen mikor összekell fogni teljesen idegen
embereknek, milyen háttérinfók vannak a szervezői oldalon, milyen felelősséget
vállalni emberekért és komplett rendezvényekért, amikért az aktuális supervisor
és a megrendelő felé is el kell tudni számolni.
Szervezői feladatokat láttam el korábban is, hiszen tizenéves koromtól kezdve
segédkeztem tenisz táborok szervezésében és lebonyolításában. Később volt
funkcionális edzés tábor is, ahol segédedzőként a tábor lebonyolításában és az
aftermovie elkészítésében segítettem. De vannak tapasztalataim kisegítő tenisz és
kondi edzőként is, ahol gyakorolhattam az emberek irányítását, és szervezhettem
rekreációs
programokat,
és
gyakorolhattam
a
felelősségvállalást.
Ezeken kívül középiskolában már több program szervezésében vettem részt.
Ilyenek voltak a gólyabál, farsang, szalagavató és az iskolai kampány is. Az alap
feladatok mellet ezeken az iskolai programokon a bulik szervezése általában rám
hárult.
2018 június elseje óta a világ negyedik legnagyobb reklámügynökségi
csoportjánál az IPG Mediabrandsnél dolgozom, mint adatelemző gyakornok. Itt
napi szinten újabb és újabb problémák megoldásán dolgozom, és a különböző
részlegek mindennapi igényeit igyekszem kielégíteni, továbbá egész céget átszelő
projekteken is dolgozom jelenleg. Munkám során elengedhetetlen a precíz
munkavégzés, a jó kommunikációsképesség, és a probléma központú
gondolkodás. Rengeteget tanultam amióta itt dolgozom marketingről, üzleti
kommunikációról és sales-ről.
2018 szeptemberében a TÁTK gólyatáborában csoportvezetői feladatot láttam el,
ahol tovább csiszolhattam vezetői képességeimet, társammal nagyon erős
csapatot sikerült a csoportunkból kovácsolni, akik a versenyen végül a második
helyet szerezték meg.
Felkértek a Társadalom Tudósok Őszi Gyűlésére szintén csoportvezetőnek, de
sajnos nem tudok menni, ezért el kellett utasítanom.
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Szervezői tapasztalatok között említhető, hogy eddig is szerveztem egyetemi
bulikat SZHÉK és HÖK támogatása nélkül is. Többek között szerveztem két "TT az
utolsók" bulit is. Szeretném tovább is folytatni a szervezkedést csak most már egy
biztos háttérrel, és nagyobb közönséggel.

Motiváció
Azért jelentkezem a posztra, mert úgy gondolom, hogy harmadévesként, az eddigi
munkáim révén szerzett tapasztalataimnak, a gondolkodásmódom és a
kapcsolataim révén alkalmas lennék a pozíció betöltésére.
A fő motivációm, hogy továbbra is minőségi rendezvények legyenek a karon, mint
eddig. Vállalom a szokásos rendezvények megszervezését (gólyabál, vizsgatemető
stb.), és vannak ötleteim újakra is. Szeretnék jobban együttműködni a SZHÉKekkel, vallom, hogy minél többen tervezünk egy programot, annál jobb lesz.
Kapcsolataimat kihasználva gondolkodok koncertek szervezésében, esetleges
politikai, szociológiai vagy marketing előadásokon. Hasonló előadások
leszervezésével igyekeznék növelni a kulturális és tanulmányokat elősegítő
programokat. Még az amerikai választások idején volt vita a két jelöltről, ahol
karunk oktatói mondták el a meglátásaikat, nekem nagyon tetszett a
kezdeményezés, és támogatnám, hogy több ilyen jöhessen létre. Ötletként merült
fel bennem, hogy a diplomaosztón bevezethetnénk karunkon is a talárt és a
kalapot. Továbbá terveim/ötleteim között szerepel egy tematikus farsang,
beerpong bajnokság, és egy Hódítás éjszakája szerű buli is. Igény szerint eltudnék
képzelni sport programot is, ahol karunk hallgatói versenyezhetnének egymással
kosár/futball torna keretein belül.

Zárszó
Vállalom, hogy a SZHÉK-ekkel és a HÖK-kel együtt működve továbbra is
színvonalas rendezvényeket hozunk létre a hallgatóság számára. Szeretnék
aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy a TÁTK a tanulmányokon kívül a minőségi
rendezvényekről is szóljon.
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