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MUNKATAPASZTALATOK 

Stíluskommunikátor és projekt menedzser 
Független szakértő (2011. November-) 
 konzulensként, mentorként, előadóként stíluskommunikációs fejlesztés és publikációk írása 
 projekt menedzsment feladatok: management stratégia, új szolgáltatások és funkciók implementálása, 

folyamatszabályozás, képzés- és tréningfejlesztés, konferenciák, szakmai programok szervezése 
 prémium kategóriás szolgáltatások fejlesztésének támogatása az ügyfélélmény fejlesztésének jegyében 

(divat, banki, telekommunikációs és vendéglátó szektorban) 
 a www.stiluskommunikacio.eu oldal NetLét rovatának vezetése 

Tanácsadó 
Saját vállalkozás (2008. November – 2011. Március) 
 üzleti folyamatok kialakítása 
 konzultáció, tanácsadás, értékesítési és marketing tevékenység 

Folyamatfejlesztő- és változáskezelő menedzser 
T-Mobile Call Center/Magyar Telekom (2001. Február – 2010. Szeptember) 
 projekt- és változás menedzsment (szolgáltatások bevezetése, BPR, nemzetközi üzletági legjobb 

gyakorlatok) 
 szolgáltatás és termékfejlesztés (ügyfélkapcsolati folyamatok, IVR és Online önkiszolgáló funkciók) 
 külső/belső kommunikáció (terület elismertségének növelése, információáramlás biztosítása, belső 

használatú és ügyfél-tájékoztató anyagok szerkesztése, IVR - automata hívásfogadó és tájékoztató rendszer 
– tartalma és felépítése, Mobil Info - rovatvezető) 

 tréning, HR feladatok (szervezeti fejlesztés, kiválasztás, képzés, mentori és tanácsadói tevékenység, OKJ 
képzésben szakmai tanár és a tankönyvírásban társszerző) 

 vezetői feladatok (IVR Tartalom és folyamatszabályozó csoport irányítása, Call Center csoportvezetők és 
munkatársak szakmai támogatása) 

Folyamatszabályozó menedzser 
T-Mobile Személyes ügyfélszolgálat/Magyar Telekom (2000. Március – 2001. Február) 
 projekt- és változás menedzsment (új szolgáltatások bevezetése, BPR) 
 együttműködés és képviselet (vállalati és T-Mobile csoporton belül) 

Ügyfélkapcsolati képviselő 
T-Mobile Értékesítés-Személyes ügyfélszolgálat/Magyar Telekom (1998. Április-2000. Március) 
 értékesítés, ügyfélszolgálati módosítások, reklamáció- és ügyfélkezelés 
 értéknövelt szolgáltatások kiemelt ismerete, munkatársak képzése 

http://hu.linkedin.com/pub/rita-bord%C3%A1cs/27/824/80/
http://www.stiluskommunikacio.eu/


Értékesítési menedzser 
Mazda Auto Toldy Center (1995. Február – 1997. Július) 
 értékesítési- és marketing tevékenység vezetése, ügyfélgondozás 
 kapcsolattartás a finanszírozó cégekkel és a vezérképviselettel 

PUBLIKÁCIÓK 
http://stiluskommunikacio.eu – NetLét rovat (az internetes jelenlét aspektusai) 
IPM – InterPress Magazin: Karrier a neten (2013. November), Virtuális társkapcsolat (2014. Február) 

TANULMÁNYOK, KÉPZÉSEK 
Stíluskommunikátor diploma / Szegedi Tudományegyetem JGYPK (2011-2012) 
EU támogatások és pályázati menedzsment tréning/Corvinus Egyetem-EU Projekt Iroda (2006–2007) 
Vállalkozó-menedzser mérnöki diploma /JATE-Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, Szeged (1994–1998) 
Képzések: írói alapképzés, tárgyalás- és prezentációs technika, projekt menedzsment, Dale Carnegie tréning, 
értékesítés-üzletkötés, reklamáció- és konfliktuskezelés 

KOMPETENCIÁK 
Nyelvtudás: folyékony angol, társalgási szintű olasz nyelvtudás 
Számítógép-felhasználói ismeretek: irodai termékek, prezi.com, infógrafikák 
Jogosítvány: B típusú  

KÉPESSÉGEK, KÉSZSÉGEK 
Stratégiai gondolkodásmód, lényeglátás, erős belső motiváció és hajtóerő, konstruktív problémamegoldás, 
empátia, tolerancia, türelem, nyitottság, optimizmus, szervező- és támogató készség, érzékenység a stílusra és 
a szépségre, dinamizmus, az újdonságok megálmodásának - megalkotásának - bevezetésének készsége 

ÖNKÉNTES FELADATOK 
European Umbrella - Európai Ifjúsági Program - Kulturális projekt / Lice, Törökország / 2011. Október 
A magyar csoport vezetője és a program hazai szervezője 
 Nemzetek közt átívelő projekt, ahol a tolerancia és a kulturális különbségek iránti tisztelet, az egyes 

nemzetek örökségének megismerése - egy harmonikus, multi-etnikai közösség létrehozásának érdekében; 
Norvégia, Olaszország, Törökország és Magyarország részvételével, 18-25 év közötti fiatalok számára. 

Symbol of a City - Európai Ifjúsági Program – Gazdasági projekt / Diyarbakir, Törökország / 2013. Július 
 A magyar csoport vezetője és a program hazai szervezője 
 Új szimbólumok, identitás és ezen keresztül újabb lehetőségek keresése a vendéglátó város, Diyarbakir 

számára; Dánia, Litvánia, Törökország és Magyarország részvételével, 18-25 év közötti fiatalok számára. 

HOBBI 
Olaszország, görkorcsolya, írás, személyes-márka építés, stílus konzultáció, nyers étkezés, sízés, utazás 

http://stiluskommunikacio.eu/
https://www.linkedin.com/search?search=&company=European+Umbrella+Project&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-vol_exp-org_name
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Symbol+of+a+City+Project&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-vol_exp-org_name
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Symbol+of+a+City+Project&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-vol_exp-org_name
https://www.linkedin.com/search?search=&company=Symbol+of+a+City+Project&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-vol_exp-org_name

