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MOTIVÁCIÓ

Szeretek agilis csapatban dolgozni, mert így folyamatosan képes vagyok fejlődni és közben átadni a tudásom. Ha
egy projektben részt veszek, akkor mindig mélyen beleásom magam a tudásanyagokba, kutatom és keresem a
legjobb és legoptimálisabb megoldásokat. A csapat sikere az én sikerem is.
Lusta vagyok! “I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.”
Bill Gates
TAPASZTALATOK, PROJEKTEK






több, mint 4 év tapasztalat online marketing kampányok tervezésében és kivitelezésében: Google AdWords,
Facebook hirdetések, közösségi média, landing page, blog, weboldal
több, mint 6 év tapasztalat weboldalak SEO-zásában
több, mint 6 év tapasztalat CMS rendszerek telepítésében és üzemeltetésében: WordPress, Drupal, Joomla
több, mint 3 éves projektmenedzsment tapasztalat több területen: Product Owner, Scrum Master, Marketing
Személyes tapasztalatok: proaktív, projekt és cél orientált, ügyfélközpontú, megbízható, precíz,
csapatjátékos

Cég
Friendly Creative & Strategy
Agency
KommON Kommunikációs
Szakkollégium
Elite Cosmetix – Crystal Nails

Projekt

Típus

Időtartam

Pozíció

általános SEO

kontent, WordPress

3 hónap

SEO gyakornok

Online Oktatás Konferencia

rendezvény

2014.04.15

főszervező

WP oktatás
KMPR
Közösségi média

kurzus
SEO, Social Media
kontent

5 alkalom
1 év
6 hónap

külső, belső

2013-

FB Ads, Google AdWords
rendezvény
rendezvény
kontent
kontent
FB Ads, Google AdWords
kontent
FB Ads, Google AdWords
kontent
közösségépítés
főállás
komplex marketing
komplex marketing
komplex marketing

20132011.05.28
2011.09.24
2010 óta2011-óta
2013-óta
2012-óta
2013-óta
20072012-óta
1 év
2016 óta
2016-2017
2016-óta

oktató
tartalom marketing
szövegíró
kommunikációs
vezető
hirdetési szakértő
szervező, előadó
szervező, előadó
blogger, szövegíró
tartalom marketing
hirdetési szakértő
blogger, szövegíró
hirdetési szakértő
blogger, szövegíró
tartalom marketing,
marketing / PM
marketing/weboldal
marketing
marketing és sales

Kommunikáció
Felsőfokon.hu A Szakmai
Blogmagazin

Heavenly Flowers

Purple Online Media Kft.
LMS e-tan Kft – EchoBase
JZT Kft
Jolvagy.hu
PostUse

Hirdetés
Kick-off I.
Kick-off II.
Blogok
SEO
Hirdetés
Blogok
Hirdetés
Blogok
Közösségi oldalak
SEO, kampány, tartalom
ügyfél
ügyfél
startup bevezetés
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MUNKATAPASZTALAT

Online marketing munkatárs és projekt menedzser – LMS e-tan Kft – EchoBase (2016.01.19-2016.07.29)
 Kampánytervezés
o Google AdWords
o FB
o komplex kampányok
 Tartalom menedzsment
o Kreatív tartalomírása: bejegyzés, poszt, hírlevél, kampány oldal stb.
 SEO
o Tartalomírás és optimalizálása
 Közösségi média
o Facebook oldal kezelés
 Kampány mérés, elemzés és optimalizálás
Továbbfejlesztett készségek: Google termékek mélyebb ismerete, komplex kampányok tervezése és
menedzsmentje
Tagjelölt, Tag – HR, KMPR munkacsoport tag, Senior tag, Kurzus oktató – KommON BME Kommunikációs
Szakkollégium (2012.4-napjainkig) Magyarország első kommunikációs szakkollégiuma.
 KMPR munkacsoport
o kreatív: FB Cover, plakát, szórólap
o szövegírás: Blog bejegyzés, FB poszt
 Online Oktatás Konferencia – főszervező
o Nyitó beszéd
o Előadói lista kialakítása
o Szervező csapat navigálása (25 fő)
o 110+ látogató
o projektmenedzsment (2013.12 - 2014.04)
 Kurzus oktató
o WordPRess alapozó tanfolyam
o 20 fő
o 2015.10.21-12.16
Továbbfejlesztett készségek: HR alapok, csoportmunka, kreativitás
Gyakornok, SEO specialista – Friendly Creative & Strategy Agency (2014.01-0.4)
Budapesti reklám és stratégiaügynökség
 Gyakornok
o szövegírás
o kreatív, brainstorming
 SEO specialista
o SEO projekt előkészítése
Továbbfejlesztett készségek: ügynökségi környezet megismerése, filmkészítés, tárgyalástechnika
Marketing asszisztens – Elite Cosmetix – Crystal Nails (2013.01-0.7)
Magyarország első számú piacvezető körmös márka.
 Marketing asszisztens
o szövegírás
o képszerkesztés
o közösségi média oldalak kezelése
Továbbfejlesztett készségek: monotonitás tűrés, műkörmös szakma megismerése
2

Szakmai terület vezető, Főszerkesztőségi tag, Fejlesztő, Kommunikációs vezető, Tulajdonos – Felsőfokon.hu
A Szakmai Blogmagazin (2010.11-)
Felsőfokon.hu a Szakmai Blogmagazin.
 Szakmai terület vezető 2010.11-2012.03
o blogger toborzás
o blog írás
o marketing és SEO


Főszerkesztőségi tag 2011.06o szakmai terület vezetők és bloggerek irányítása
o projektmenedzsment



Kommunikációs vezető
o közösségi média oldalak kezelése
o hírlevél szerkesztése
o marketing kampányok tervezése és kivitelezése

Továbbfejlesztett készségek: Scrum módszertan alapjai, Drupal keretrendszer, hírlevél marketing, csapatmunka,
toborzás, Drupal WordPress migráció
Tulajdonos – Purple Online Media Kft (2011.01-)
Webfejlesztés, online marketing, kampány menedzsment, SEO, SEM, SMO, szövegírás
 Webfejlesztés
o CMS: WordPress, Drupal, Joomla
o PHP, MySql, CSS3, HTML5, JavaScript
o sales oldal/landing page


Online marketing
o Goolge AdWords
o Facebook hirdetés
o közösségi média
o blog, portál, szövegírás
o SEO
o kampány menedzsment



Grafika
o Photoshop, Illustrator, Gimp, Paint
o kis arculat
o logó, hírlevél sablon, névjegy



Projektek
o Heavenly Flowers – webfejlesztés, kommunikáció, marketing kampány (2010-)
o MLM Építők – mlm közösség építés: blog, FB oldal (2009-2011, 2015-)
o Szerelmes szívek – szerelmes blog, FB oldal (Hónap párja) (2009-)
o Érettségi segédlet – érettségi tétel megosztó blog, FB oldal, közösség (2007-)
o Hidalatt.hu – albérlet gyorskereső webalkalmazás, FB oldal és csoport, közösség, blog (2014-)
o Jzt Kft – komplex marketing
o Jolvagy.hu – komplex marketing

Továbbfejlesztett készségek: webfejlesztés, CSS3, HTML5, online marketing, időmenedzsment, ügyfélkezelés,
tárgyalástechnika
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TANULMÁNYOK

Kommunikáció és médiatudomány alapszak BA – Vizuális kommunikáció
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
2011. szeptember 01. – 2014. június 23
Diplomát szerzett
Közlekedésmérnök – közlekedési folyamatok
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
2007. szeptember 01. - 2011. február.
Diplomát nem szerzett
Érettségi és felsőfokú OKJ-s végzettségek
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium (Szakközépiskola)
2002. szeptember 01. - 2007. június 15.
Érettségi, szakmai vizsgák:
• ECDL vizsga
• emelt szintű informatika érettségi
• szoftverüzemeltetői OKJ-s középfokú végzettség
• rendszerinformatikus, programozó és multimédiafejlesztő OKJ-s felsőfokú végzettség
Tréningek, konferenciák, minősítések
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing Szuper-Konferencia (2016)
I <3 Online Konferencia (2016)
Google AdWords Kereső hálózat haladó vizsga 81% (2016)
Google AdWords alapvizsga 82% (2015)
Sprint Consulting - Scrum Workshop (2015)
Vezetőfejlesztő Tréning (2014)
Önismereti és karrier tréning (2014)
Válságkommunikációs tréning (2014)

SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK
Iroda: MS OFFICE,
Fejlesztés: HTML5, CSS3, PHP5, Eclipse, SVN, Redmine, SharePoint, TFS, SQL, XML, Ms Visio
Platformok: Windows, Linux (UBUNTU)
Visual: Photoshop, Gimp
CMS: WordPress, Drupal, Joomla
CRM: Mail Master
NYELVEK
Magyar: anyanyelv
Angol: szóban: közepes, írásban/olvasásban: haladó
ÉRDEKLŐDÉS
Kézilabda, poker, csocsó, olvasás, film és sorozatnézés, szabadtéri programok: foci, túrázás, biciklizés.
2017.06.09
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