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https://romanmisi.com

Marketingkommunikációs
és PR vezető
(2015 - jelen)

Medikids Gyermekgyógyászati Központ
(TVC Investment Kft.) Budapest
Genium Egészségügyi, Családtervezési és Diagnosztikai Központ
(TIM-Medical Kft., Mamapédia Kft.) Budapest
►az egészségközpontok kommunikációs, pr és marketingstratégiájának
kidolgozása, kivitelezése
►online és offline marketingkommunikációs kampányok
►tartalommarketing (print és digitális tartalmak, blog)
►content management
►holnapkészítés, szerkesztés, tartalomfejlesztés, SEO (medikids.hu,
dokid.hu, genium-med.hu, esztetika.genium-med.hu, babamozi.geniummed.hu, hpvkozpont.hu, infratrainerzuglo.hu stb.)
►social media kampánymenedzsment

Kommunikációs
munkatárs
(2012 - 2015)

Szövegíró
(2011 - 2012)

Főiskolai oktató
(2011)

Ambulanciák Prevenciós és Szűrő Központ, Génlabor Kft
Budapest
►online és offline marketingkommunikációs kampányok
►►tartalommarketing (print és digitális tartalmak, blog)
►social media kampánymenedzsment
szabadúszó, Budapest
► Emoticon kft. partnerszövegíró
► fontosabb munkák: Moboptim tartalomfejlesztés (www.moboptim.hu /
Simptech, 2011); Bifarma brosúratervezés és szövegírás (Bifarma, 2011);
Autart brosúra és honlap tartalomfejlesztés (Simptech, 2011)
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Kommunikáció és
médiatudomány tanszék
► Médiaismeret és Reklámszövegírás oktatása

Óraadó tanár
(2007 - 2009)

Bolyai Farkas Gimnázium, Marosvásárhely
► Kommunikáció és médiaismeretek oktatása középiskolai osztályokban

Médiaelemző
(2005 - 2009)

TÜV Rheinland Románia, Bukarest
► elemzések, szakmai értékelések készítése TÜV Cert auditok során,
mass media & publishing területeken
► fontosabb munkák: Mediafax hírügynökség (Bukarest), Kereskedelmi és
Ipari Kamara (Nagybánya), Info Construct (Bukarest)

Rádió reklámkreatív

Rádió GaGa, FISH Publicity Marosvásárhely-Budapest
► reklámszövegírás
► rádióreklámok és műsorelemek készítése (sound design, imaging)
► rádiós arculattervezés

reklámgyártó, sound designer

(2005 - jelen)

Szerkesztő
(1999 - 2009)

Rádió GaGa, Marosvásárhely
► műsorok szerkesztése, riportkészítés, hírszerkesztés, műsorfolyam
koordinálása, zenei szerkesztés

Interdiszciplináris
társadalomkutatások
(2009 - 2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola, Budapest
► Ph.D. fokozatszerzés nélkül; kutatási terület: társadalmi kommunikáció,
új média

Antropológiai nyelvészet, MA
(2007 - 2009)

Babes-Bolyai Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék,
Kolozsvár
► magiszteri oklevél antropológiai és szociolingvisztikából; kutatási téma:
virtuális nyelv, a közvetett interaktív kommunikáció nyelvi jelenségei

Neveléstudományok
(2001 - 2005)

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Műszaki és Humán Tudományok Kar, Marosvásárhely
► nevelési tanácsadó, szociálpszichopedagógus, középiskolai tanár

Beszélt nyelvek

Magyar (anyanyelv), román, angol, francia
► önértékelés a Közös Európai Referenciakeretben:
Szövegértés

Beszéd

Írás

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos
beszéd

Román

C2
felsőfokú
nyelvhasználó

C2
felsőfokú
nyelvhasználó

C2
felsőfokú
nyelvhasználó

C2
felsőfokú
nyelvhasználó

Angol

C2
felsőfokú
nyelvhasználó
(adv. plus)*

C1
felsőfokú
nyelvhasználó
(advanced)

C1
felsőfokú
nyelvhasználó
(advanced)

C1
B2
felsőfokú
önálló ny.h.
nyelvhasználó (intermediate plus)
(advanced)

Francia

Számítógép-felhasználói
ismeretek

állandó felhasználói szinten

Jogosítvány

C2
felsőfokú
nyelvhasználó

* a BBTE Alpha Language Center által kibocsátott nyelvvizsga diploma szerint, 2005 5
B1
B1
A2
A2
B1
alapfokú önálló
alapfokú önálló
alapszintű
alapszintű
alapfokú önálló
nyelvhasználó
nyelvhasználó
nyelvhasználó
nyelvhasználó
nyelvhasználó

►Ms Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
►honlapkészítés és webdesign (Wordpress)
►online kampánymanagement (főként Google Adwords, FB)
►sound desing (SoundForge, Vegas, Qsound, Acid Pro)
►képvágás, video design (Vegas Pro, Filmora)
►adatelemző programok és applikációk SPSS, Google Analytics
B kategória, személygépkocsi vezetői

