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Lelkiismeretes és felelősségteljes jogászként olyan lehetőség után kutatok, ahol gazdagíthatom a tudásomat és a
szakmám hivatássá válhat. Nagy hangsúlyt fektetek a dinamikus és precíz munkavégzésre, önállóan és csapatban
is kiválóan dolgozom. Kivételes szervező és rendszerező képességgel rendelkezem és remek kommunikációs
készséggel bírok.

Szakmai tapasztalat
2019-2021

FIELDFISHER LLP (Dublin, Írország) – Ügyvédbojtár
Piacvezető ír bank jogi képviseletével foglalkozó ügyvédi irodánál peres iratok
előkészítése, beadványok megfogalmazása, az ügyvédi iroda megbízottjaként bírósági
tárgyalásokon való részvétel.
Kapcsolattartás bírósági hivatalokkal, banki tisztségviselőkkel és barristerekkel.
Földhivatali ügyintézés személyesen és online felületen.
Az ügyvédi irodánál osztályvezető partner és associate ügyvédekkel való közvetlen
munkavégzés, szakmai találkozókon való megjelenés, ügyvédeknek jelentés.
Jogszabályi háttéranyag és precedensjog kutatása, nyomon követése.

2019 február – május

McDowell Purcell Solicitors (Dublin, Írország) – Jogi asszisztens
Ügyfelekkel való kapcsolattartás.
Bírósági hivatalok látogatása, dokumentumok iktatása, fájlok kezelése, postázás.
Találkozók szervezése, ügyvédek napirendjének ellenőrzése és tárgyalási napló
vezetése. Ügyiratkezelő rendszer átfogó ismerete.

2017-2021

Free Legal Advice Centres (FLAC) – Önkéntes jogi asszisztens
Ingyenes jogi segítségnyújtás során adminisztratív feladatok ellátása, ügyfelek
fogadása és megfelelő szervekhez való iránymutatása.
Jogszabályi háttéranyag kutatása, a szervezet által biztosított képzéseken való
rendszeres részvétel (lakhatási ügyekben, migrációs kérdésekben, munkajogi vitákkal
kapcsolatban, stb.)

2015-2017

MishMash Café & Gallery (Dublin, Írország) – Üzletvezető
Kedves, hangulatos kávézó és galéria felelős vezetése.

2013-2014

Pécsi Járási Hivatal, Okmányiroda, Járműigazgatási Osztály – Jogász
Végzések és határozatok előkészítése, hatályos jogszabályok figyelemmel kísérése és
alkalmazása.
Országos személyi- és járműnyilvántartó rendszer hatékony és felelősségteljes kezelése.

2011 július – augusztus

Dékány Ügyvédi Iroda – Gyakornok
Szakmai gyakorlat keretében jogi és adminisztratív feladatok ellátása:
beadványszerkesztés, iratkezelés, részvétel az ügyfelekkel való kapcsolattartásban.

2009-2010

Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály – Olvasószerkesztő
A kéthetente megjelenő UnivPécs egyetemi hírlap ellenőrzése nyelvtani, tartalmi és
stilisztikai szempontból.

Tanulmányok
2018-2020

City Colleges – Dublin, Írország
Felkészítő tanfolyam az FE-1 vizsgákra, amelyek az Ír Ügyvédi Kamarához való
felvételhez szükségesek

2006-2013

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Jogász szak, cum laude minősítés
Szakdolgozatom témája: Magyarország és az Európai Unió hulladékgazdálkodásának
összehasonlító elemzése

2011 január-június

Universidad Pública de Navarra – Pamplona, Spanyolország
Erasmus-ösztöndíjjal Spanyolországban lehetőségem nyílt hat hónapig nemzetközi
jogot hallgatni.

2002-2006

Garay János Gimnázium, Szekszárd

Egyéb kompetenciák
Nyelvismeret

Angol – Tárgyalási szintű, szakmai felsőfok
Általános középfokú komplex nyelvvizsga (2005)
Spanyol – Általános középfokú komplex nyelvvizsga (2013)
Német – Általános középfokú komplex nyelvvizsga (2006)

Számítógépes ismeretek Microsoft Word, Excel és PowerPoint; OpenOffice felhasználói szintű ismerete
Vezetői engedély

B kategóriás jogosítvány (2013)

Érdeklődés, hobbi
Szépirodalom, erdei túrák, hegymászás, kutyák, fermentálás

