Lindák Lotti
Állampolgárság: magyar
(+36) 304237267
Születési idő: 18/08/1995

Nem: Nő
E-mail-cím: lotti.lindak@gmail.com
Cím : Lugas utca 7/B, 6723 Szeged (Magyarország)

SZAKMAI TAPASZTALAT
Szakszolgálati titkár
Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény [ 03/2018 – Jelenlegi ]
Cím: Szeged (Magyarország)
-Napi szintű ügyek intézése, lebonyolítása
-Kapcsolattartás a szülőkkel, kollégákkal
-Számlák, könyvelés előkészítése
-Elszámolások dokumentálása
-Gyermekek nyilvántartásának vezetése, naplók kezelése

Szociálpedagógus
Életrevalók Tanoda [ 09/2018 – Jelenlegi ]
Cím: Kiskundorozsma (Magyarország)
- a halmozottan hátrányos helyzetű diákok segítése
- a továbbtanulási kedv növelése
- készségfejllesztés különböző játéktevékenységek során
- biztosabb jövők kialakítása a ﬁ atalokban beszélgetések, programok kapcsán
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Mentor
Korai Fejlesztő és Integrációt Támogató Alapítvány [ 01/02/2019 – Jelenlegi ]
Cím: Szeged (Magyarország)
-fogyatékkal élő fiatal felnőttek felkészítése a nyílt munkaerő-piacra
-egyéni/ csoportos készségfejlesztő órák tartása
-kapcsolattartás szülőkkel
-munkáltatók felkeresése, kapcsolattartás
-munkapróbák szervezése, lebonyolítása (szerződéskötés)

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS
Fiatalok pályaorientációját támogató online felkészítés
Erzsébet Ifjúsági Alap Nonproﬁt Köszhansznú Kft.[ 02/06/2020 – 12/06/2020 ]

Egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember
Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Intézet [ 09/2018 – 01/2020 ]

Lantegi- munkaképesség-felmérő módszer a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatására
KézenFogva Alapítvány [ 11/2019 – 12/2019 ]
-Munkáltatói profillap felvétele
-Munkavállalói profillap felvétele
-Illeszkedésvizsgálat

Mentor (támogatott foglalkoztatás fogyatékkal élő személyek számára)
Kék Madár Alapyítvány [ 11/2018 – 01/2019 ]

Támasznyújtás pre- és perintális veszteség esetén
Napfogyatkozás Egyesület [ 02/2018 ]

Szociálpedagógus
Juhász Gyulai Pedagógiai Kar, Szociálpedagógiai Szak [ 09/2014 – 01/2018 ]
-Szociális készségeket fejlesztő kurzusok (kommunikáció, asszertivitás...)
-Pedagógiai ismeretek
-Általános pszichológiai ismeretek
-Gyakorlati ismeretek (gyermekklinika, iskola)
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NYELVTUDÁS
Anyanyelv(ek):
magyar
német

angol

HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS: B2 OLVASÁS: B2

HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS: A1 OLVASÁS: A1

SZÖVEGÉRTÉS: B2 FOLYAMATOS BESZÉD: B2

SZÖVEGÉRTÉS: A1 FOLYAMATOS BESZÉD: A1

TÁRSALGÁS: B2

TÁRSALGÁS: A1

VEZETŐI ENGEDÉLY
Vezetői engedély: AM
Vezetői engedély: B

SZERVEZŐI KÉSZSÉGEK
Szervezői készségek
-Jelenlegi munkám nagy fokú önállóságot, és szervezőkészséget igény
- A felmerülő problémákat gyorsan, és hatékonyan kell megoldanom
-A két éves munkatapasztalatom során képessé váltam a hatékony idő menedzselésre

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERPERSZONÁLIS KÉSZSÉGEK
Kommunikációs és interperszonális készségek
- Munkáim során egyaránt dolgozok felnőttek, fiatal fogyatékkal élőkkel és hátrányos helyzetű
gyermekekkel is, melyek nap mint nap kihívások elé állítanak, és más-más kommunikációs stílust
kívánnak meg.
-Úgy gondolom kiváló kommunikációs készségre tettem szert munkáim során (szakszolgálati titkárként
sok esetben nekem kell a szülőkkel kommunikálnom, illetve mentorként a munkáltatókkal)

MUNKÁVAL KAPCSOLATOS KÉSZSÉGEK
Munkával kapcsolatos készségek
-Kiváló kommunikációs készség
-Nagy fokú önállóság
-Jó csapatjátékos, ugyanakkor önállóan is megállom a helyemet
-Kreatív
-Folyamatos fejlődni akarás
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