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Europass  
Önéletrajz  

 

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Jokán Anita 

Állampolgárság magyar 

Születési év 1978 

Neme nő 

Szakmai tapasztalat  

Időtartam 2006. december-folyamatosan 

2009- TÁMOP 4.2.1/09/1/KMR projektasszisztens 

Foglalkozás / beosztás Projektasszisztens, innovációs és technológiatranszfer referens 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

Az ELTE Pályázati és Innovációs Központ igazgatója munkájának operatív 

segítése, titkársági feladatok, pályázatok koordinálása, kapcsolattartás a 

partnerekkel (külső-belső), szerződések jogi egyeztetése, 

tudományszervezési feladatok ellátása, az Egyetem adatszolgáltatási 

kötelezettségei (KSH) teljesítésének menedzselése. 

A TÁMOP 4.2.1/09/1/KMR, Együttműködés, Lehetőség, 

Tudáshasznosítás, ELTE című pályázat asszisztensi feladatainak ellátása 

A munkáltató neve és címe Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs 

Központ 1056 Bp., Szerb u. 21-23. 

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatási intézmény 

Időtartam 2005. szeptember – 2006. december 

Foglalkozás / beosztás dokumentációs munkatárs 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

Irodai asszisztencia, iratkezelés, dokumentáció, rendezvények 

szervezésében való közreműködés 

A munkáltató neve és címe Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Budapest, 1014 Úri utca 54-56. 

Tevékenység típusa, ágazat Közművelődés, OKM háttérintézmény 

Időtartam 2004. november – 2005. június 

Foglalkozás / beosztás irodavezető 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

Irodai asszisztencia, az ügyvezető igazgató munkájának operatív 

segítése, titkársági feladatok, áruszállítással kapcsolatos feladatok, 

kapcsolattartás az ügyfelekkel 

A munkáltató neve és címe Minerali Kft., Budapest, 1085 Üllői út 32. 

Tevékenység típusa, ágazat kereskedelem, logisztika 

Tanulmányok  

Időtartam 2012. augusztus 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 
International House, Dublin 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 
Erasmus staff mobility keretében 2 hetes intenzív angol 

nyelvtanfolyamon való részvétel 

Időtartam 2011. szeptember-december 

Végzettség / képesítés Középfokú Iparjogvédelmi Szakképesítés 
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Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

  Bevezetés a szellemitulajdon-védelembe, Szabadalmi anyagi jog, 

Szabadalmi eljárási jog, Használati mintaoltalmi jog, Innováció-

menedzsment, a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai, versenyjog, 

Védjegyjog, Formatervezési mintaoltalmi jog, Szerzői jog, Iparjogvédelmi 

tájékoztatás. Kutatási gyakorlatok 

Országos / nemzetközi 

besorolás 

szakképesítés 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Időtartam 2001-2004 

Végzettség / képesítés művelődési menedzser 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai, 

szervezeti kommunikáció, PR, 

szociológia, pszichológia, 

művészetelmélet és történet, 

kulturális szervezetek menedzsmentje, 

közösség-fejlesztés 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Pécsi Tudományegyetem – Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Intézet 

Országos / nemzetközi 

besorolás 

főiskolai diploma 

Időtartam 1997-1998 

Végzettség / képesítés marketing-és reklám ügyintéző 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

reklám, marketing, PR, közgazdaságtan, ügyintézői feladatok, 

sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a 

reklámkampány-szervezés területén 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Közgazdasági Politechnikum Budapest, 1096 Vendel u. 3. 

Országos / nemzetközi 

besorolás 

 OKJ képzés 

Időtartam 1993-1997 

Végzettség / képesítés  gimnáziumi érettségi 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

 speciális humán szak 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 Berzsenyi Dániel gimnázium 

Országos / nemzetközi 

besorolás 

 érettségi 

 

Egyéni készségek és 

kompetenciák 

 

Anyanyelv(ek) magyar 

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Angol Nyelv   B1  B2  B2  B2  B2 

Német nyelv   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 
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Társas készségek és 

kompetenciák 
 csapatmunkára való képesség 

 jó kapcsolatteremtő képesség 

 együttműködési készség 

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

 rendezvényszervezési képesség, jó problémamegoldó képesség 

 

Számítógép-felhasználói 

készségek és 
kompetenciák 

számítógép és egyéb általánosan használt irodatechnikai eszközök        

felhasználói szintű ismerete 

irodai szoftverek ismerete 

Járművezetői 
engedély(ek) 

 B kategóriás gépjárművezetői engedély (2001) 

  

 


