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MUNKAHELYEK

• Időtartam (-tól -ig)
• Megbízó neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Betöltött munkakör
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

• Időtartam (tól-ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

2003. januártól (főtevékenységként)
M ÉRTÉK ’67 Szolgáltató és Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság
Observans Képzési Szolgáltató Kft. (2007. szeptembertől)
Képzésszervezés, képzési tárgyú kutatások (szak és felnőttképzés,
felsőoktatás), tartalom és tananyagfejlesztés (elsősorban a szakképzés
területén), felnőttképzési szakértői tevékenységek
Ügyvezető, projektmenedzser
 Projektmenedzsment, projektvezetés (szakképzési, felnőttképzési,
felsőoktatási kutatások, kutatásfejlesztés, informatikai fejlesztések, tartalom
és tananyagfejlesztés) – európai uniós projektek vezetése (2003 óta)
 E-learning rendszer fejlesztés, elektronikus tananyagfejlesztés
 Kompetencia alapú tananyagfejlesztés
 Felnőttképzési akkreditációs, intézményirányítási, programfejlesztési
tanácsadás (100-nál több megbízó intézményben)
 Képzések szervezése a felnőttképzés, a kompetencia alapú szakképzés, a
felnőttképzés szervezés és irányítás területén
 Tréneri, oktatói tevékenység képzésmódszertani, tartalomfejlesztési és
személyes kompetenciafejlesztési területeken
1999. januártól – 2003 januárig
Expanzió Humán Tanácsadó Kft
Tanácsadás, monitoring
Tanácsadó, szakképzési és felnőttképzési ágazatvezető
Fő tevékenységek:
 önkormányzati tanácsadás közoktatási intézményeket fenntartó
önkormányzatok számára: mérési és értékelési rendszerek kialakítása,
költségvetési és feladat-ellátási elemzések projektvezetése
 minőségfejlesztési projektek vezetése: Fenntartói, közoktatási, felsőoktatási
minőségbiztosítási rendszer kialakítása, intézményi minőségbiztosítási
rendszer kialakítása (szakképző intézményben)
 szakmai monitoring projektek, szakmai fejlesztési projektek irányítása
szakképzés és felnőttképzés területén (kutatás-szervezési, irányítási, mérési,
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értékelési tevékenység, mérőeszközök kifejlesztése)
 tréneri tevékenység (minőségbiztosítás, tanulói nyomon követés technikái,
szervezetfejlesztés)
• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

1996 áprilisától 1998 decemberéig
GTB (IHK + Kolping) Szakmai Képző Egyesület
Felnőttképzés, iskolarendszerű szakképzés
Intézményvezető helyettes
 felnőttképzési, szakképzési és továbbképzési programok szervezése,
bonyolítása (duális képzési programok menedzselése)
 kommunikációs, trénerképzési és ügyviteli tréningprogramok fejlesztése
szervezése és bonyolítása (a Német Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
együttműködésben)
 képzésszervezési tevékenység (belső képzési folyamatok szervezése)
 oktatói és tréneri tevékenység (humánerőforrás fejlesztés, személyügy,
titkársági ismeretek, ügyviteli ismeretek, álláskeresési technikák, alapvető
jogi ismeretek)
 kapcsolattartás szakmai szervezetekkel (Munkaügyi Központok, Kamarák,
partnercégek stb.)

• Időtartam (-tól -ig)
• Munkáltató neve és címe
• Tevékenység típusa, ágazat
• Foglalkozás, beosztás
• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

1992 januárjától 1996 márciusáig
Magyar Kolping Szövetség
Egyesületek szövetsége, szakképzés, egyesületi tevékenység
főtitkár/utolsó 3 év, mint legmagasabb beosztás
 Nemzetközi kapcsolattartás
 projektvezetés külföldi partnerekkel (szakképző intézmények fejlesztésében
való részvétel)
 a Szövetség belső képzési rendszerének kialakítása (vezetőképzés,
csoportépítés)
 a Szövetség vezető testületeinek működtetése, jogi és szervezeti keretek
kialakítása
 szervezeten belüli kapcsolattartás (belföldön és külföldön)

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS
• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
• Elnyert képesítés
megnevezése (abszolutórium)
• Időtartam (-tól –ig)
• Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa

1996. szeptember - 1998 május (államvizsga 2002)
Századvég Politikai Iskola - Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
Politikai szakértő (politikai kommunikáció szak)
1986. szeptember – 1991.június
Pannon Agrártudományi Egyetem
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• Elnyert képesítés
megnevezése
• Időtartam (tól–ig)
• Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa
• Elnyert képesítés
megnevezése

általános agrármérnök
1989. szeptember – 1991. június
Pannon Agrártudományi Egyetem)
Mérlegképes könyvelő

NYELVTUDÁS
Angol

Szövegértés

Írás

Hallás utáni értés

Olvasás

B1

B2

B1

Német

Szövegértés

Írás

Hallás utáni értés

Olvasás

B2

B2

B1

SZERVEZETI TAGSÁGOK, TISZTSÉGEK:
- Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete, alapító tag, főtitkár (2003 - 2008), elnök (20082012)
- Felnőttoktatók Társasága, alelnök (2004 - ….)
- Tempus Közalapítvány Socrates tanácsadó bizottsági tagság (2005 - 2006)
- Tempus Közalapítvány Leonardo tanácsadó bizottsági tagság (2007 -2012)
- Adultus Felnőttképzést és Szakképzést támogató Alapítvány elnöke (2010 - ….)
- Felnőttképzők Szövetségének elnökségi tag (2014 - …)
Pomáz, 2017. MÁRCIUS 22.

Bertalan Tamás
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