Önéletrajz

SZEMÉLYI ADATOK

Anders Tamás
FIllér utca 82, 1021 Budapest (Magyarország)
+36209192467
info@prosign.hu
www.prosign.hu blog.szallasmarketing.hu

MOTTÓ

Az élethosszig tartó tanulás egy számomra fontos dolog, évek óta írok mindezért blogot és
tartok előadásokat is az online marketing témában. A tanítás elektronikus lehetőségeivel is
foglalkozom, ezen a területen szeretnék hasznosat tenni.

SZAKMAI TAPASZTALAT
2004. 01. 01.–jelenleg

Online Marketing
Prosign Bt., Budapest (Magyarország)
- Honlapok tervezése
- Online marketing
- Grafikai tervezés
- Tördelési munkák
- Cégvezetés

2009. 04. 01.–jelenleg

Online marketing
Taxi Plus, Budapest (Magyarország)
- Honlap elkészítése, karbantartása
- Online felületek kezelése
- Közösségi marketing
- Grafikák készítése
- Tanácsadás

TANULMÁNYOK
1988. –1995.
Budenz József általános iskola, Budapest (Magyarország)

1995. –2000.
Budenz József gimnázium, Budapest (Magyarország)

2001. –2005.
Óbudai Egyetem – Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki kar, Budapest (Magyarország)
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Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

- Cégvezetőként jó kommunikációs készséggel rendelkezem
- Ügyfelekkel történő egyeztetés során rengeteget gyakoroltam a kommunikációt

Szervezési/vezetői készségek

Munkával kapcsolatos készségek

- Teljes munkafolyamatokat kell kezelnem immár 10 éve, így ezek megszervezésében és
lebonyolitásában nagy rutinra tettem szert

- Régóta dolgozom számítógépes programokkal, így annak a gyors használata, logokájának
kiismerése alapszükségletté vált.
- Programok gyors megtanulása nem jelent problémát, mivel hetente kell újabb szoftvereket
megismernem.

Számítógép-felhasználói
készségek

P { margin-bottom: 0.08in; }
- Moodle keretrendszer,E-learning tananyagfejlesztés, E-learning
- Office és Adobetermékek.
- HTML ismeretek,honlapok készítése, kezelése.
- Online marketingismeretek: hírlevél, SEO, online stratégia készítése, közösségimarketing,
felhasználóbarát felületek készítése

Egyéb készségek

- Elsősegélynyújtás és alap vizimentői képzés, egy csillagos búvárvizsga közben szereztem
- Szövegírási képességemre már az iskolában is felfigyeltek, mindezt saját szakmai blogom, és
marketing szövegek írása közben fejlesztettem
- Sport minden mennyiségben

Járművezetői engedély(ek)
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