
 

 

Kircsi Tamás  

(megjelenésért felelős elnöki megbízott) 

 

 A 2020-as évben elvégzett munkáim megtekinthetők ebben a táblázatban 

dátummal és címmel ellátva. 

Összegzés 

 2020. februárjában jelentkeztem az EHÖK grafikusi pozíciójára. A meghallgatás 

nagyon profin ment részükről, szakmaian és emberileg egyaránt. Felvételem után a próba 

feladatokat teljesítettem és „munkába is álltam”. A feladatköröm a megbeszéltekhez 

szorosan illeszkedett, semmi váratlan, tőlem elvárhatatlan feladatot nem kaptam mely jelzi 

a csapat korrekt hozzáállását és szakmai profizmusát. 

A kapcsolattartóm a hónapok alatt végig egy ember volt, Fecser Zsuzsanna, akit 

külön szeretnék megdicsérni a profi kapcsolattartásért, copywriting skill-jéért és szeretném 

megköszönni kedves hangvételét. Minden üzenet, kérés, munka vagy megbízás egy helyen 

volt, visszakövethetőbb és sokkal egyszerűbb volt maga a munkavégzés emiatt számomra. 

A fizetésem a hónapok alatt folyamatosan emelkedett, mely mindig újabb 

motivációval töltött fel a következő hónapra (bár én az elején jeleztem, hogy nem ez az 

elsődleges indokom, hogy nekik dolgozok, örömmel láttam, hogy ezt nem használták ki, 

ahogy a mai világban szokás).  

 „Teambuilding” szempontból a csapat nagyon befogadó és összetartó egyszerre. 

Igazán sose voltam (és leszek) része olyan szinten a hétköznapjaiknak, mint ők 

egymásénak, de így is úgy éreztem, hogy mindig szívesen láttak maguk között, szívesen 

beszélgettek velem. Egy összetartó, a szó legszebb értelmében színes társaság. Ez az első 

„iskolai csoportosulás” az életemben mely nem idegesítő vagy „cringe”.  

 Negatívumot őszinte személyességemtől vezérelve a legszívesebben írnék, de hiába 

gondolkozok nem találtam az elmúlt szűk ¾ év alatt, csak azt a kivetnivalót, hogy átvétel 

előtt eltűnt az EHÖK pulóverem az irodából. Az hiányzik a mai napig számomra.  

Megjegyzés 

Az arculat egységes kialakítása után zökkenőmentesebben és gyorsan ment a 

közösségi médiára szánt tartalmak gyártása. Ez csak április-május körül történt meg, mert 

az eltelt 1-2 hónap kellett ahhoz, hogy átvegyem az EHÖK gondolkodását, hozzáállását, 

rálátást szerezzek a működésére és céljaira. Csak így tudtam egy hozzá illő és ezeket 

tükröző arculatot kialakítani. Érdekes megfigyelés magamról tőlem, hogy dolgozzon bármit 

az ember időt kell hagyni neki, hogy felvegye a fonalat. Én ezt itt bőségesen megkaptam. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/184ruQh9Vmy8lYt9UabN6cGWsAUHYJBYgCL-p2FEigRo/edit?ts=5e65519f#gid=0

