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Személyi adatok  

Név Takács Krisztina 

Telefonszám (m.helyi)  +36 96 566 783   

E-mail takacs.krisztina@sze.hu 
  

Szakmai tapasztalat  

Időtartam 2016.01.01- 

Foglalkozás / beosztás Ügyvivő szakértő 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  Hazai és nemzetközi szaktanácsadási, oktatási, vidékfejlesztési, környezetvédelmi projektek  

 Hazai és nemzetközi projektek tervezése, pályázatok írása 

 Kiadványszerkesztési, tervezési munkák; Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet által kiadott 
szak- és tankönyvek, információs és marketing anyagok tervezése, szerkesztése. 

 SZTI weblap szerkesztése 

 Tanfolyamok, rendezvények, bemutatók szervezése 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. 

  

Időtartam 1998.01.01-2016.01.01. 

Foglalkozás / beosztás Intézeti mérnök 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  Hazai és nemzetközi szaktanácsadási, oktatási, vidékfejlesztési, környezetvédelmi projektek  

 Hazai és nemzetközi projektek tervezése, pályázatok írása 

 Kiadványszerkesztési, tervezési munkák; Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet által kiadott 
szak- és tankönyvek, információs és marketing anyagok tervezése, szerkesztése. 

 SZTI weblap szerkesztése 
Tanfolyamok, rendezvények, bemutatók szervezése 

A munkáltató neve és címe Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet 
9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. 

  

Időtartam 1997-1998  

Foglalkozás / beosztás Külkereskedelmi ügyintéző 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Kapcsolattartás külföldi partnerekkel, beszerzés, értékesítés szervezése 

A munkáltató neve és címe Naturland Rt., H-9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 10. 

Tevékenység típusa, ágazat Natúr- és gyógytermék előállítás, kereskedelem 
  

Tanulmányok  

Időtartam 2002-2004   

Végzettség / képesítés Mezőgazdasági Szaktanácsadó Szakmérnök 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Szaktanácsadás módszertan, EU ismeretek, közgazdaságtan, szaknyelv, vállalkozások 
menedzselése 
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Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár 

Országos / nemzetközi besorolás posztgraduális 

  

Időtartam 1992-1997   

Végzettség / képesítés Agrármérnök (ökonómia szakirány) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Agrártudományok, ökonómia, szaknyelv, vállalkozások menedzselése 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Pannon Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár 

Országos / nemzetközi besorolás egyetemi szint, MSc. 

  

Időtartam 1998-1992   

Végzettség / képesítés középfokú 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kossuth Lajos Gimnázium 

Országos / nemzetközi besorolás gimnáziumi érettségi 

  
  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv magyar 
 

 

Egyéb nyelvek angol, német nyelv - felsőfokú szövegértés; írás, beszéd középfok (C tip. középfokú nyelvvizsga 
angol, német) 
szláv és latin (francia, olasz stb.) nyelvek alapszintű megértése 

 

 

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Hazai és nemzetközi rendezvények, oktatási rendezvények, tanfolyamok szervezése, nemzetközi 
pályázati programok szervezése, hazai és nemzetközi projektek tervezése, pályázatok írása 

 

 
  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

Felhasználói alapismeretek: Office (MS Word, Excel, PowerPoint), levelező és internetes 
keresőprogramok használata, stb.  

design, kiadványszerkesztő és fotókezelő programok (Photoshop) 
webszerkesztés 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

Kiadványok, bemutatók, weblapok tervezése, fotózás, rajz, társastánc 

  

Egyéb készségek és kompetenciák Fordítás angol és német nyelvről magyarra 

  

 


