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TANULMÁNYOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 Scrum Master           2019 

EntSol Informatikai Oktatás Kft.  
 

 Szupervizor               2016-2018 

Károli Gáspár Református Egyetem 
Szakdolgozatom címe: Elhárító és énvédő mechanizmusok jelenléte és ezek 
 intervenciós lehetőségei a szupervízióban 
 

 Practitioner coach és mentor akkreditáció      2018 
European Mentoring &Coaching Council 

 
 Gestalt alapok a coachingban továbbképzés     2016 

Gestalt Coaching Center 

 
 Integratív coach képzés          2012-2013 

GROW Csoport 

 

 Üzleti kommunikátor           2007-2009 

Kodolányi János Főiskola 

 
 Tréner-tanácsadó képzés          2006-2007 

Sämling Gazgdasági Továbbképző Kft. 

 
 „A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása” akkreditált tréner  2006 

FC Pannon Kft. 

 
 Marketing és reklámmenedzser         2001-2002 

Budapest, Atalanta Üzleti Iskola (OKJ 54 3434 03) 

 

 Kertésztechnikus           1989-1994 
Varga Márton Kertészeti Szakközépiskola és Technikum  

 

 

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK 

ügyvezető, szakmai vezető (tréner, coach, szupervizor) 2006- 
JA Communicate Tanácsadó Kft. 
 
Tevékenységünk gerincét készségfejlesztő tréningek, coaching és szupervíziós folyamatokkal történő 
ügyféltámogatás, valamint trénerek képzése alkotja. Ügyfeleink forprofit szektorban dolgozó közép-és 
nagyvállalatok. 



 

 
 

Elnökségi tag 2016-2019 
EMCC Magyarország 
 
Az EMCC hazai egyesületében kezdetben a szervezet stratégiájának tervezésében és az akkreditáció 
népszerűsítésében vettem részt. Ez után 2017-től munkám fő fókusza az volt, hogy tagjainkat megismertessem a 
szupervízió céljával és módszerével, népszerűsítsem és motiváljam a kollégákat arra, hogy rendszeresen járjanak 
szupervízióba.  
Ennek érdekében előadásokat, workshopokat és szupervíziós folyamatokat tartottam az egyesületben.  
 
 

Alapító, vezető tréner 2018- 
Trénerek Iskolája 
 
A Trénerek Iskolája olyan szakmai képzési központ, amely trénerek részére kínál egyedülálló, minőségi tudást. A 
Trénerek Iskolája ALAP és HALADÓ szinten kínál képzéseket új, és már szakmában dolgozó trénereknek. 
Magyarországon egyedülálló módon, a tréneri kompetenciák és tréningprogramok elsajátításán felül a képzési 
tematika a nemzetközileg is elismert PCM® módszertan megismerését is magába foglalja. 
 
 

Marketing igazgató 2003-2005 
Trénerek Iskolája 
 
A 30 ezer négyzetméteres áruház marketing tevékenységének komplex tervezése és megvalósításának irányítása. 
Ideértve az arculat tervezést, a piacbevezetést, a kiállítások és média megjelenések tervezését és irányítását, és az 
értékesítés támogatást. 
 
 

Marketing menedzser 2000-2003 
Versco Hungária Kft. 
 
Az alumínium nyílászárókkal és télikertek forgalmazásával foglalkozó cég marketing tevékenységének tervezése 
és megvalósítása. 
 

NYELVISMERET 

 Tárgyalási szintű angol - középfok („C”) 

KÉSZSÉGEK 

 „B” kategóriás vezetői engedély  

 Egyéb informatikai ismeretek: MS Excel, MS Word alkalmazása,  
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