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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 
 
SZEMÉLYES ADATOK        
Dudescu Krisztina      
Születési dátum: 1978. december 11. 
Telefon: +36 70/451-8708 
E-mail: dkriszta@tudta.hu 
 
VÉGZETTSÉG 
Okleveles stíluskommunikátor  
 
Vendéglátó és szálloda szakos közgazdász 
Marketing szakirány 
 
 
MUNKAKÖRÖK 
 
2014. januártól   –   Tudta Partner7 Kft., ügyvezető, stíluskommunikátor 
2011. január – 2013. december  Projektvezető, HR és kommunikációs vezető  
 
2000. október – 2010. november  Educatio Nonprofit Kft., jogelődjénél (Sulinova Kht., PTMIK 
Kht.) szereztem szakmai tapasztalatot az alábbi munkakörökben:  
 
2008 – 2010  Kommunikációs igazgató 
2006 – 2008  Szerkesztőségi központvezető 
2002 – 2005  Kommunikációs irodavezető 
2000 – 2002  Szállodai recepcióvezető 
 
 
SZAKMAI TAPASZTALAT ÉS EREDMÉNYEK 
 

2014. januártól Saját vállalkozás létrehozása, egyedi fejlesztésű online kampányrendszer 
üzemeltetése, eredményes kampányok menedzselése az értékesítés, termékbevezetés, toborzás, 
oktatás-támogatás és brand építés területén.  

2011 –  2013 Projektfeladatok menedzselése:  

 Saját fejlesztésű online kampányrendszer kialakításában való közreműködés, 
szervezetfejlesztés, kommunikációs feladatok ellátása; 

 Egészségkommunikáció terén stratégiai tervezés, alternatív egészségmegőrző program és 
terápia népszerűsítése, az értékesítés és a kommunikáció támogatása, stíluskommunikációs 
fejlesztés;  

 HR és kommunikációs feladatok: induló cég szervezetfejlesztési feladataiban való 
közreműködés, HR feladatok ellátása, stíluskommunikációs fejlesztés munkatársak számára, 
képzésszervezés; 

 Stíluskommunikátorként tanácsadói és előadói feladatok: egyéni fejlesztések vezetők, 
értékesítők részére valamint szervezetfejlesztési feladatok kis-és középvállalkozások, 
multinacionális cég részére.  

 Szegedi Tudományegyetem, stíluskommunikátor szak: vendégoktató – időmenedzsment 
témakörben. 
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Educatio Nonprofit Kft.: 

2002 – 2010 Komplex kommunikációs-, rendezvényszervezői, kiadói és értékesítési feladatok 

A Társaság külső és belső kommunikációjának kialakítása és irányítása, 16 hazai és Európai Uniós 
felsőoktatási és közoktatás-fejlesztési projektek komplex kommunikációs feladatainak célkitűző, 
koncepcióalkotó, tervezési-, szervezési-, irányítási-, ellenőrzési és értékelési feladatainak elvégzése  
7 szakmai területen valamint a Társaság menedzsmentjében való együttműködés. 

Szakmai területek kiépítése és irányítása, gazdálkodás: marketing és PR terület, 
rendezvényszervezés, értékesítés, sajtó, szerkesztőségi feladatok, kiadói tevékenység, 
ügyfélszolgálat. (Közvetlen munkatársak 9 középvezető, 2 asszisztens, az igazgatóság teljes létszáma 
68 fő): 

 Marketing és PR – a Társaság és valamennyi projektjének, kampányainak arculattervezése és 
gondozása, országos szintű kampányok tervezése és lebonyolítása, párhuzamosan 16 projekt 
kommunikációjának teljes körű támogatása, médiavásárlás, online marketing, PR feladatok 
tervezése és felügyelete, PR filmek koncepciójának megtervezése, forgatókönyv írása, 
gyártás megszervezése, kapcsolattartás kreatívügynökségekkel, az oktatás valamennyi 
szereplőjével.  

 Rendezvényszervezés – hazai és nemzetközi workshop, országos roadshow, szakmai 
konferenciák szervezése és lebonyolítása (rendezvények száma 500, résztvevők száma 
átlagosan 20-700 fő), minden évben megrendezésre kerülő Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállítás teljes körű szervezése és a lebonyolítás vezetése (közel 200 kiállító, látogatók 
száma közel 40 000 fő/ alkalom). 

 Értékesítési feladatok – tervezése és irányítása (éves árbevétel 350 millió forint). 

 Sajtószervezési feladatok – a Társaság, az ügyvezetés és valamennyi projekthez kapcsolódó 
nyilvános szereplés szervezése, média megjelenések, sajtótájékoztatók szervezése, a 
sajtófőnök munkájának felügyelete. 

 Szerkesztőség – a Társaság tulajdonában lévő 15 féle honlap folyamatos fejlesztése, 
integrálása, tartalmi szerkesztése, újságírói feladatok felügyelete, PR célú és egyéb szakmai 
cikkek tartalmi ellenőrzése és jóváhagyása, saját Felvi Magazin szerkesztése, új portál 
létrehozása: www.sulinova.hu; www.felvi.hu; www.diplomantul.hu; www.europass.hu; 
www.educatio.hu.  

 Kiadói tevékenység – a Társaság projektjeihez kapcsolódó kiadványok, prospektusok, szóró 
anyagok, kis- és nagy arculati elemeinek tervezése, szerkesztése és nyomdai gyártás 
menedzselése, logisztika megszervezése (3 év alatt, több mint 3000 féle kiadvány és egyéb 
nyomdai termék gyártása közel 700 közoktatási intézmény számára – 39 kompetencia alapú 
oktatási programcsomag létrehozása) valamint felsőoktatási projektekhez kapcsolódó 
kiadványok gyártása, pl. Felvételi tájékoztató. 

 Ügyfélszolgálat – a Társaság ügyfélszolgálatának irányítása (30 fő) 

 Egyéb feladatok – a projektek költségvetésének- valamint az értékesítési árbevétel 
megtervezése, a megvalósulás és gazdálkodás nyomon követése; Projekt Felügyelő Bizottsági 
tagként a Társaság valamennyi projektjeinek ellenőrzése szakmai megvalósulás, gazdálkodás 
és pénzügyi szempontból valamint Projekt Felügyelő Bizottság elnökként 4 projekt teljes 
ellenőrzése, a megvalósulás nyomon követése. 
Heti riportok készítése a vezetőség felé, vezetői értekezleteken való részvétel, a Társaság 
menedzsmentjében a működéséhez kapcsolódó szabályzatok és stratégiai tervek 
kialakításában való részvétel, a Társaság képviselete a közreműködő szervek felé.  

 Közbeszerzési pályázatok – szakmai specifikációk elkészítése nyomdai, szállás és catering 
szolgáltatás, médiavásárlás, komplex kommunikációs feladatokra vonatkozóan, közbeszerzési 
pályázatok értékelése. 

2000 – 2002 Szállodai recepció munkájának irányítása, PR feladatok ellátása, a szállodai arculat 
kialakításában való részvétel, kapcsolattartás ügynökségekkel, PR cikkek írása, hirdetések 
megjelenésének szervezése, értékesítők munkájának segítése. 

http://www.sulinova.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.diplomantul.hu/
http://www.europass.hu/
http://www.educatio.hu/
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FŐBB PROJEKTEK, KAMPÁNYOK  

 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program 

 Kattanj rá! Fotópályázat diákok, tanárok, fotó szakkörök részére 

 Vészcsengő I, Vészcsengő II, Vészcsengő III. drogprevenciós kampány 

 Esélyegyenlőségi program, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének 
biztosítása az oktatásban 

 HEFOP 2.1 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 

 HEFOP 3.1.1. Otthon vagyunk a tanteremben – kompetencia alapú oktatás megteremtése – 
országos kampány 

 TÁMOP 3.1.1. XXI. századi közoktatás megteremtése – fejlesztés, koordináció  

 Jó iskolát! – országos kampány  

 DPR – Diplomás Pályakövető Rendszer 

 Felsőoktatás – Rektori Konferencia 

 EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás (40 000 fő / alkalom) 

 SMS kampány és rendezvény – Pont Ott Party (5000 fő / alkalom) 
 
TANULMÁNYOK 
 
2013 –     Central Europian Institution of English and Amerikan Studies 
  Üzleti menedzsment szak 
2011 –  2012 Szegedi Tudományegyetem, stíluskommunikáció szak 
  Okleveles stíluskommunikátor 
2000 – 2004 Szolnoki Főiskola, Vendéglátó és Szálloda szak, marketing szakirányú képzés 
  Vendéglátó és szálloda szakos közgazdász 
1994 – 1998 Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium 
  Gimnáziumi érettségi 
 
KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK 
 
Feladat és célorientált, komplex gondolkodásmód, vezetői képesség, empatikus készség, nyitottság, 
kreativitás, bátorság a belső és külső összhang megteremtésére, folyamatszemlélet, kiváló 
szervezőkészség, maximalizmus, emberismeret. 
 
SZÍVÜGY 
 
A stíluskommunikáció szemléletével, a fiatalok készségeinek és képességeinek fejlesztése, a szép, a jó 
és a minőség közvetítése az élet bármely területén.  
 
NYELVTUDÁS, EGYÉB KÉPZÉSEK         
    
  Angol (középfokú komplex C) 
  Felhasználói számítógép-ismeret (ECDL vizsga – Szoftver-üzemeltető) 
  Egészségfejlesztő (ETI) 
  Jogosítvány B kategória 


