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Önéletrajz
Saját Péter
Egyesületi E-mail: webber.sajtpeti@gmail.com
Egyesületi Mobil:+36-30-352-11-28
Facebook (hivatalos privát:) fb.com/sajat.peter
Cím: 3300 Eger, Árpád út 58.
Web: sajatiroda.hu

Szakmai elképzelésem: Legjobban webberként a média világában érzem magam, úgy gondolom, az ott
végzett munkára szívesen áldoznám bármennyi időmet. Szívesen tanulok meg mindig újabb és újabb
szöveg, kép és videó megjelenítési technikákat, szoftvereket. Pl. szívesen elmélyednék a drónnal való
operatőrködésben, csakúgy mint a 3d tartalom alkotásban, vagy attrakciókról mobil egységgel való azonnali
mozgóképes webtartalom publikálásban. Élethosszig tartó tanulás párti vagyok. Szeretem a képernyőket
bújni. Szívesen találok ki és tervezek meg új dolgokat. Bár igénylem és megteremtem a szabályozott
rendszert körülöttem, mégis szívesebben dolgozok kreativitást igénylő, változó, környezetben.
Mindazonáltal tisztában vagyok vele, hogy a békés, kis igényű megélhetéshez is munkavégzésre van
szükség, így rugalmasan nyitott vagyok mindenre, különösen mely tevékenységekben az alábbiak szerinti
ismereteim hasznosulnak. Amennyire csak lehet az UNI-ON-LINE internetes egyesületet is szeretném
bevonni jövőbeni szakmai tevékenységembe.
Iskoláim:
1986-1990

Stromfeld Aurél Műszaki Szakközépiskola Salgótarján
Gépszerelő és karbantartó szak

1990-1995

Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar
Műszaki tanár szak gépész-informatikus szakirány

Munkáim:
1995-1996
1996-1998
1998-2002
2002-2006
2007-2015
2008
2009
2012-2013
2015-2015
2015-2016
2016-

tanár (általános iskola, Dunaújváros)
beszerzési vezető (Philips Car Systems, Sárbogárd)
műszaki beszerző (Philip Morris Egri Dohánygyár Kft, Eger)
egyéni vállalkozó (szállás kiadás, webber)
ápoló (saját édesanya, alcheimer)
apákért egyesületi aktivista (Ai, EAÉE, stb.)
informatikai egyesületi elnök (unionline.biz)
technikus, webber, (Média Eger Kft.)
hallgató, személy-és vagyonőr (OK-TAT-60)
csomagolási kordinátor (Bosch Maklár)
óraadó (Egri iskolák)
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Egyéb képesítéseim, tanfolyamaim, ismereteim:
1988 1992 1992 1994 1994 1996 1998 2000 2000 2001 2002 2002 2004 2007 - 2015
2008 2008 2009 - 2015
2012 - 2013
2015 - 2015
2015 -2016
2016-

jogosítvány (B kategória)
angol nyelvi, számítógépes titkári (KH)
értékelemző tréning (ME DFK)
kommunikáció tréning (Skill Masters)
time manager training (TMI)
business english (Berlitz)
beszerzési menedzser (Omegaglen Kft.)
elektronikus publikaciókészítő (EKF)
prodzsekt vezetési tréning
beszállítói lánc irányítása (People Development Group)
turisztika és attrakciókezelési tréning (EKF)
gyakorlati egyéni vállalkozói ismeretek
gyakorlati webber ismeretek
gyakorlati ápolói, egészségügyi ismeretek
gyakorlati egyesületi ismeretek
gyakorlati apai érdekvédelmi ismeretek
gyakorlati bírósági, jogi eljárási ismeretek
gyakorlati média technikusi ismeretek (Média Eger Kft.)
elméleti és gyakorlati személy és vagyonőri ismeretek (OK-TAT-60)
gyakorlati, nagy mennyiségű, többutas, csomagolóanyag
kezelésének koordinálása, nagy gyári közegben ismeretek (Bosch Maklár)
óraadó (Egri iskolák)

Szakmai háttérismereteim:
Informatika tevékenységek: általános webber dolgok, kép- szövegszerkesztés, videó vágás, publikálás,
internet marketing, html 5 szerkesztés, mobil internetes tartalom tervezés, HTML-5 canvas szerkesztés,
sablonok használata, admin feladatok, publikálás, tesztelés, portál megalkotási projekt koordináció, üzleti
megbeszélések ezen témakörökben angol nyelven is, integrált üzletvezetési informatikai rendszerek
ismerete stb.. Eddig megismert, használt informatikai szoftverek a teljesség igénye nélkül:mfg-pro,
expandable, SAP, windows (alap felhazsnálói), google (keresés, web eszközök, levelező, felhő tárhely,
térkép,) office, outlook, word, excel, autocad,dreamweaver, photoshop, képnézegetők, flash editor, edge,
edius video editor, boris, android, picsart, wps office, skype, facebook, messenger, stb...
Üzleti ismeretek: Nagy mennyiségű, nagy vállalati többutas csomagolási anyag körforgásának biztosítása
főleg külföldre, kapcsolattartás csomagolási koordinátorokkal, fuvarszervezőkkkel.export ügyintézőkkel,
csomagolás szervezés; beszerzési tevékenységek, ajánlat, megrendelés, tárgyalás előkészítés,
bevételezés, alkutárgyalás, vásárlás, szerződések készítése, ISO 9000 rendszer bevezetése használata,
beruházási költségelemzés, megbeszélések ezen témakörökben angol nyelven is, egyesület
működtetésével járó ismeretek, stb.
Ápolási ismeretek: kísérés, orvosi-kórházi ügyintézés, pelenkázás, mosdatás, étkeztetés, ételpépesítés,
forgatás, vízi-fekvő tornáztatás, felfekvési sebkezelés, stb.
Személy és vagyonőri ismeretek: jogi háttérismeretek, személy és objektum védelmi rendszerek, eszközök, szabályszerű intézkedések, járőrözés, rendkívüli eseménykezelés rendezvénybiztosítás,
szolgálati -biztonsági, és -rendészeti szabályok, elsősegélynyújtás.
Személyes adataim:
1971-ben születtem Salgótarjánban, ~ 8 évet éltem Dunaújváros, Székesfehérvár körül, elvált vagyok, két
tündéri tinilány édesapja, nagyon szívesen Egerben élek már 1998-óta, hobbik: műszaki barkácsolás,
kerékpár, foci, kempo, mma, futás, úszás, termálvizeskedés, zene, amatőr billentyűzés, virtuális
autóverseny, TV, internet
Eger, 2017
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