ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK
Név
Cím
Telefon
E-mail
Állampolgárság
Születési idő

VADOVICS KRISTÓF
H-2100 GÖDÖLLŐ, ÉVA U. 4.
20/512-1886
kristof@greendependent.org
magyar
29 / 02 / 1972

JELENLEGI MUNKAHELY
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2010.08.01 – FOLYAMATOS
GREENDEPENDENT FENNTARTHATÓ MEGOLDÁSOK EGYESÜLETE, 2100 GÖDÖLLŐ, ÉVA. U.4.
Projektmenedzsment, gazdasági ügyek
Projektvezető
 EU-s és hazai pályázat projektek generálása, pályázatok megírása, elnyert projektek
lebonyolítása
 az egyesület gazdasági ügyeinek felügyelete
 környezetvédelmi és fenntarthatósági oktatások szervezése, oktatás

JELENLEGI MUNKAHELY
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2011.09.01 – FOLYAMATOS
GREENDEPENDENT INTÉZET NONPROFIT KFT, 2100 GÖDÖLLŐ, ÉVA. U.4.
Projektmenedzsment, gazdasági ügyek
Ügyvezető igazgató
 EU-s és hazai pályázat projektek generálása, pályázatok megírása
 kutatási és lakossági projektek felügyelete, menedzsmentje

ELŐZŐ MUNKAHELYEK
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2003.03.01 – 2010.07.31
IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY (IFKA), 1063 BUDAPEST, MUNKÁCSY M. U. 16.
Oktatásmenedzsment, projektmenedzsment
Képzési vezető, programvezető
 Az akkreditált felnőttképzési intézmény képzési tevékenységének tervezése,
felügyelete, akkreditációs szakérőként tanácsadás
 Tanárok / oktatók felvétele és munkájuk szakmai színvonalának és minőségének
ellenőrzése, módszertani fejlesztések szolgáltatása, végrehajtása
 Oktatás (EU-s ismeretek, pályázatírás, projektmenedzsment)
 Vállalkozásfejlesztési projektek kidolgozása, tanácsadás
 GKM Multiplikátor Képzési program keretében tanácsadás KKV-k számára
 EU-s és hazai pályázatra ötletek generálása, pályázatok megírása, elnyert projektek
lebonyolítása
 Az EUPROM Központ (környezetvédelem és EU-s pályázatok) vezetése

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás

2002.04.01 – 2003.03.01
2F ISKOLA KFT., 6724 SZEGED, CSONGRÁDI SGT. 64/B
Oktatásmenedzsment
Oktatásvezető
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• Főbb tevékenységek és
feladatkörök






• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenység- és feladatkörök

OKJ-s és EU-s számítástechnikai / informatikai képzés megszervezése és felügyelete
Tanárok / oktatók felvétele és munkájuk szakmai színvonalának és minőségének
ellenőrzése, módszertani fejlesztések szolgáltatása, végrehajtása
Hallgatókkal és iskolák igazgatóival folyamatos kapcsolattartás
Az oktatásban használt számítógépes gépparkok felügyelete, illetve, meghibásodás
esetén hibák kijavítása vagy szervizelés megszervezése

2000.01.01 – 2002.04.01
I.L.I. NEMZETKÖZI NYELVEK INTÉZETE, 2100 GÖDÖLLŐ, KÖRÖSFŐI U. 2.
Oktatásmenedzsment, oktatás
Projektmenedzser / Vezetőtanár / Mentor / Oktató
 Pályázatírás a nyelviskola többi vezetőjével együtt (PHARE pályázat)
 Tanárok felvétele, munkájuk szervezése és koordinálása, továbbképzésük szervezése
 Európa Uniós tananyag írása és tanítása
 Tanárokkal, hallgatókkal, a Belügyminisztérium és a PHARE Iroda illetékeseivel
történő rendszeres kapcsolattartás
 Riportok, jelentések írása mind a Belügyminisztérium, mind a PHARE Iroda számára
 A glasgow-i Langside College tanár jelöltjeinek mentorkodása
 Nyelvoktatás a nyelviskola felnőtt hallgatói számára
1997.09.01 – 1998.08.30
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Oktatás
Angol és történelem szakos tanár
 A gimnázium tanulói számára angol és történelem tárgyak oktatása

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS
• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint
(értelemszerűen)

2006 – 2008
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Gazdasági és Menedzsment tárgyak
MBA (Master of Business Administration) – Humánmenedzser, valamint Pénzügyi és gazdasági
szakirány
Egyetem

• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése

2005.05.02 – 2005.05.05
TÜV REINLAND KFT., BUDAPEST

• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
neve és típusa

2004.10.25 – 2005.01.20

• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint

minőségbiztosítás
Felnőttképzési minőségügyi szakauditor

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
MULTIPLIKÁTOR KÉPZÉSI PROGRAM
Pályázati- és projektmenedzsment tanácsadás KKV-k számára
Multiplikátor
1995 – 1998
ESZTERHÁZY KÁROLY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA, EGER
Történelem (gazdasági ismeretek)
Történelem szakos tanár
Főiskola
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• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet
neve és típusa
• Érintett főbb tárgyak/készségek
• Elnyert képesítés megnevezése
• Országos besorolás szerinti szint

1992 – 1995
JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Angol
Angol szakos nyelvtanár
Főiskola

EGYÉNI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK






ANYANYELV

A JPTE BTK Hallgatói Önkormányzatának tagja
Nyári táborok szervezése és vezetése tizenéves fiataloknak és népzenészeknek
Részvétel szellemi fogyatékos és mozgássérült gyerekek nyári nyaraltatásának
szervezésében, lebonyolításában
Alapító tagja a Greendependent Fenntartható Megoldások Egyesületének, mely a
környezetvédelmi tudatosságot szeretné minél szélesebb körben elterjeszteni

MAGYAR

EGYÉB NYELVISMERET
ANGOL (TANÁRI DIPLOMA)
• Olvasási készség
• Íráskészség
• Beszédkészség

KITŰNŐ
KITŰNŐ
KITŰNŐ

FRANCIA
• Olvasási készség
• Íráskészség
• Beszédkészség

SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

ALAPSZINTŰ
ALAPSZINTŰ
ALAPSZINTŰ





SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK

A JPTE BTK Hallgatói Önkormányzatának tagja – Diákjóléti Bizottság (hallgatói
ösztöndíjak és szociális támogatások megítélése és lebonyolítása) 1996 és 1997 között
Részvétel szellemi fogyatékos és mozgássérült gyerekek nyári nyaraltatásának
szervezésében, lebonyolításában, Söréd, Fejér Megye – 1987 és 1995 között
Részvétel állami gondozott fiatalok nyári nyaraltatásának szervezésében, 1990.,
Székesfehérvár
Alapító tagja a Bokorliget Alapítványnak, mely a nagycsaládos és rászoruló emberek
segítését tűzte ki céljául.



Nyári táborok szervezése és vezetése tizenéves fiataloknak és népzenészeknek.





Magas szintű számítógépes felhasználói ismeretekkel rendelkezem (operációs rendszerek,
Microsoft Office csomag, és alapfokú grafikai és honlapszerkesztői ismeretek, stb.)
A 2F Iskola Kft-nél az oktatásban használt számítógépes gépparkok hardware-es
felügyelete, illetve, meghibásodás esetén hibák kijavítása vagy szervizelés megszervezése
1998 Számítástechnika és informatika vizsga – Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola.




24 éve gitározom
1994 óta néptáncolok, illetve esetenként táncházakban néptáncokat oktatok.

ÉS KÉPESSÉGEK

TECHNIKAI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

MŰVÉSZI KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

EGYÉB KÉSZSÉGEK
ÉS KÉPESSÉGEK

VEZETŐI ENGEDÉLY(EK)



Jól tudom motiválni a környezetemet és igyekszem mindig vidám lenni;
Nagy precizitással dolgozom és mindig a lehető legjobb eredmény elérésére törekszem
1995 óra rendelkezem „B” kategóriás vezetői engedéllyel
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