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Tisztelt Uram! Várossy Nóra 

Ezúton szeretnék jelentkezni az Önök által meghirdetett "oknyomozó riporter" pozícióra, amelyet a 2016.évi 38-as

számú kiadványukban tettek közzé. 

Mint ahogy az önéletrajzomból is kiderül, több, mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezek az újságírás terén.

Kezdetben fotóriporterként dolgoztam, azonban 2010 óta újságírói pozícióban tevékenykedem és az utóbbi időben

szerkesztői feladatokat is elláttam, így az újságírás minden területén jelentős tapasztalattal rendelkezem. Szerkesztői

munkaköröm során nem jelentett gondot nagyobb csoportok koordinálása, sikeresen kezelve minden konfliktust. 

Önök angol nyelven jelentetnek meg oknyomozó, tényfeltáró riportokat, amiben szintén van már tapasztalatom, hiszen

a Leonardo DaVinci Program keretében már tanultam és dolgoztam is Londonban a London Press-nél. Angol TOEFL

nyelvvizsgám és német felsőfokú nyelvvizsgám van, így a nyelvvel és a cikkírással semmiféle probléma nem lehet.

Elérkezettnek látom az időt, hogy az újságírás egy új területén próbáljam ki magam.

Amennyiben  motivációs  levelem  és  önéletrajzom  felkeltette  az  érdeklődését,  kérem  keressen  telefonon  vagy

emailben. 
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                 <p>Ezúton szeretnék jelentkezni az Önök által meghirdetett "oknyomozó riporter" pozícióra, amelyet a 2016.évi 38-as számú kiadványukban tettek közzé.</p>
<br>
<p>Mint ahogy az önéletrajzomból is kiderül, több, mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezek az újságírás terén. Kezdetben fotóriporterként dolgoztam, azonban 2010 óta újságírói pozícióban tevékenykedem és az utóbbi időben szerkesztői feladatokat is elláttam, így az újságírás minden területén jelentős tapasztalattal rendelkezem. Szerkesztői munkaköröm során nem jelentett gondot nagyobb csoportok koordinálása, sikeresen kezelve minden konfliktust. </p>
<p>Önök angol nyelven jelentetnek meg oknyomozó, tényfeltáró riportokat, amiben szintén van már tapasztalatom, hiszen a Leonardo DaVinci Program keretében már tanultam és dolgoztam is Londonban a London Press-nél. Angol TOEFL nyelvvizsgám és német felsőfokú nyelvvizsgám van, így a nyelvvel és a cikkírással semmiféle probléma nem lehet. Elérkezettnek látom az időt, hogy az újságírás egy új területén próbáljam ki magam.</p>
<br>
<p>Amennyiben motivációs levelem és önéletrajzom felkeltette az érdeklődését, kérem keressen telefonon vagy emailben. </p>
            
        
    


