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Faragó Adrienn 
 
 
Személyes adataim: 
 
 
Születési hely/dátum: Szekszárd, 1982 november 7. 
Lakcím: 7173, Zomba, Kossuth Lajos utca 92.  
Telefonszám: +36-20-381-4489 
E-mail cím: faad07@freemail.hu 
Családi állapot: hajadon 
 
 
Iskoláim, végzettségeim: 
 
 
2010 nov. – 2011.febr. Perfekt ZRT (Szekszárd) : TB ügyintéző tanfolyam 
 
2002 – 2006  Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (Baja) 
   Informatikus könyvtáros-művelődésszervező szak 
   /sikeres államvizsga - diploma folyamatban / 
 
   Szakirány: intézmény menedzsment - marketing, ill. művészeti szervező 
 
2000 – 2002 Kelemen Endre Szakközépiskola (Szekszárd) 
   Érettségi 
 
 
 
Munkahelyeim: 
 
2018.08.01. -jelenleg is  Dr. Zeke Éva Végrehajtói Irodája 
     Szekszárd 
      
     Beosztás: adminisztrátor 
 

    Feladatok: ügy nyilvántartás vezetése, szükséges  
hivatalos adminisztrációs ügyekben eljárás. 
( OEP,Önkormányzat,Posta beszerzések) 
Iratkezelés,iratküldés,számlák/bizonylatok/ jegyzékek 
nyilvántartása. 

 
 
 
2014.10.16.- 2018.07.31 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály 
 
Beosztás: ügyviteli előadó / munkavállalói státusz /  



 
Feladatok: 
Informatikai Osztály Hírközpontjában a telefonközpont kezelői 
feladatok ellátása, valamint az Informatikai Osztályon jelentkező 
adminisztrációs feladatok elvégzése. 
Az Informatikai Osztály részére érkezett posta átvétele, 
bontása, Robotzsarus érkeztetés, alszámos iktatás előkészítése; 
Kéziratok gépelése, sokszorosítás, fénymásolás, iratok faxon 
történő továbbítása és egyéb irodai feladatok ellátása; 
Az iratok, számlák és egyéb bizonylatok osztályok közötti és 
előadók részére történő helyi kézbesítése ; 
Az eszköz nyilvántartó programban a munkalapok, számlák 
alapján az IT eszközök mozgásának vezetése, vezetői 
utasításra, adatszolgáltatás végzése ,ill. kreatív feladatokban 
való részvétel / vezetők részére névjegykártyák , rendészeti 
kártyák, vendégkártyák készítése/ . 
 
Szervezeten kívül - az ORFK szakirányító munkatársaival, a 
társ rendőri szervek munkatársaival, valamint a külsős 
szolgáltatók kapcsolattartóival való együmműködés. 
 
 

2013.11.01- 2014.10.16. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
 Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztály 
 
Beosztás: ügyviteli előadó /közfoglalkoztatott/ 
 

 
 

2013.01.01- 2013. 03.28   Miller Telecom Kft (Szekszárd - tulajdonos váltás) 
 

Beosztás: ügyfélszolgálati munkatárs 
Feladatok: 
A Telenor hivatalos viszonteladójaként a Telenor 
szolgáltatásai és az azokhoz kapcsolódó termékek 
értékesítése.  
Az üzlet működéséhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok, 

árurendelés, elszámolások. 

Az új dolgozók munkájának koordinálása, ellenőrzése, új 
alkalmazottak mentorálása. 

 
 
 
2012.07.01- 2012.12.31  Win-Out Kft. /Szekszárd / 
      

Beosztás: Ügyfélszolgálati munkatárs 
 
Feladatok: 
A Telenor hivatalos viszonteladójaként  
szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek 
értékesítése, Telenor rendszerében (SOL) 
szerződések rögzítése, módosítása.  
Az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás, 
ügyfélszolgálati feladatok ellátása, reklamációk 
kezelése.  

      
 
2011.szept.1-dec.31.   Zomba Község Önkormányzata 



 
Beosztás: ügyviteli alkalmazott /közfoglalkoztatott / 
 
Titkársági teendők elvégzése: faxok fogadása-küldése, 
telefonok kezelése, ügyfelek fogadása 
Adminisztrációs teendők ellátása 
Önkormányzat munkájában való részvétel. 
 
 
 
 
 
 

 
2008 nov. 15. – 2010. május 26.  Mipen Kft.(Szekszárd – tulajdonos váltás)  
 

Beosztás: értékesítő 
 

Munkaköri leírás: 
Nyomtató kellékek értékesítése, raktárkészlet kezelése 
Rendelésfelvétel, tintapatronok töltése 

 
 
2008.márc. 21. - 2008.okt. 31. Copy Team Bt. (Szekszárd) 

Beosztás:értékesítő: 

 
Munkakör: értékesítő 
Nyomtató kellékanyagok értékesítése, raktárkészlet kezelése 
Irodatechnikai szolgáltatások értékesítése. 
Ügyfelekkel való kapcsolattartás 

 
 

 
2006. okt 1.- 2008.jan. 31.  Solymár Imre Városi Könyvtár (Bonyhád) 
 
     Munkakör: Gyermek könyvtáros – határozott idejű 
 
                                                           Munkaköri leírás:  

 kölcsönzés, tájékoztatás 
 napi statisztika elvégzése, selejtezés előkészítése 
 szünidei foglalkozások szervezése 
 kapcsolattartás az óvodákkal, iskolákkal 
 Corvina szoftver felhasználói szintű ismerete 
 Szükség esetén feldolgozott új könyvek felszerelése

  
 
 
Egyéb ismereteim: 
 
 
Számítástechnika:  Felhasználói szintű ismeretek (Word , Excel , Powerpoint , Internet) 

Nyelv: Német alapfok B /Origo / ,német középfok A  / Telc /  

/A nyelvi tudásom már jócskán megkopott,frissítésre szorul. Tudásom kb. alapfokú szintű. / 

Egyéb képességek: Jó kommunikációs készség, szervezési képesség.  
Önálló munkavégzés, határozottság, pontosság, rugalmasság 

 Csapatmunkában való részvétel,precizitás 


