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ÖNÉLETRAJZ
Személyes adatok:
Név:

Bindisné Román Katalin

Mobilszám:

06-70-944-6747

E-mail cím:

vrassistance@yahoo.com
info@virtualisasszisztencia.com

Születési dátum:

1983. október 18.

Weboldal:

www.vrassistance.hu
www.marketingkomplexum.hu (fejlesztés alatt)

Facebook:
Instagram:
Linkedin:

@roman.katalin.58
kata_roman
in/katalin-roman-34a640144

Tanulmányok:
1989 – 1997
1997 – 2001
2001
2001-2002
2002
2002 – 2003
2003 – 2005
2005-2006
2006
2007-2008
2008
2008-2009
2009-2010
2010
2015-2016
2016
2017-2018
2018
2019
2019-2020
2020

Harmat u. 88. Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola, Budapest
Zrínyi Miklós Gimnázium, Budapest
Érettségi bizonyítvány
Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest
Idegenforgalmi ügyintéző szakképesítés (középfokú)
Kereskedelmi-, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi főiskola (BGF)
idegenforgalmi szakmenedzseri szak
Magyar Üzletemberképző SZKI, Budapest
idegenforgalmi szakmenedzseri szak
Magyar Iparszövetség Oktatási Központ
idegenforgalmi szakmenedzseri szak
Idegenforgalmi szakmenedzser képesítés
Magyar Iparszövetség Oktatási Központ
Idegenvezető képzés
Idegenvezető képesítés
Társasházkezelő képzés (nem befejezett)
Budapesti Szabadisősport Szövetség
lovasoktató képzés
lovasoktató képesítés
Levendula harmónia oktatási központ
Energiagyógyász képzés
Benned rejlő gyógyítás I-II-III. - energiagyógyász képesítés
Levendula harmónia oktatási központ
Lélekgyógyász képzés
Levendula Healing, lélekgyógyász képesítés
Reklám és marketing (levelezőképzésELO)
Google marketing képzések (jelenleg webinárok)
„karantén idő alatt” Time Management képzés
„karantén idő alatt” Hogyan szervezzük ki online feladatainkat képzés
„karantén idő alatt” Google Digital marketing
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Szakmai tapasztalatok:
2002 – 2005

TCD Utazási Iroda, idegenforgalmi ügyintéző
 utazásszervezés
 adminisztráció
 marketing feladatok
 katalógus szerkesztés

2005 – 2006

BEST REISEN, utazásszervezési szakreferens
 repülőjegy foglalás (charter, menetrend szerinti)
 adminisztráció
 számlázás és pénzügyi adminisztráció
 kapcsolattartás a partner irodákkal

2006 – 2009

TCD Holiday Utazási iroda, utazásszervezési szakreferens
 repülőjegy foglalás
 nemzetközi komp és hajójegy értékesítés
 szállásfoglalás (nemzetközi)
 üzleti utaztatás
 adminisztráció
 marketing
 számlázás és pénzügyi adminisztráció
 kapcsolattartás a partner irodákkal
 ügyfelekkel való kapcsolattartás
Fairview Heath B&B, Auckland, New Zealand (6hó)
 Foglalások kezelése
 Adminisztráció
 house keeping feladatok
 értékesítés
Rózsa Étterem Panzió, Mezőkövesd
 recepciós feladatok
 adminisztráció
 pénzügy és számlázás
 marketing feladatokat
 rendezvényszervezés

2010 – 2011

2011-2012

2012-2015

2015

LeZora Utazási Iroda, Budapest
 értékesítési igazgató
 irodavezető
 üzleti utaztatás
 adminisztráció
 pénzügy és számlázás
 rendezvényszervezés
 marketing
 repülőjegy foglalás, galileo, non-iata
 biztosítások intézése
Kosárlabda Európa bajnokság, szállásért, ellátásért, önkéntesekért felelős menedzsere

2012-2013

2014-2015

Parfüm Házhoz, Budapest (saját vállalkozás)
 e-kereskedelem
 marketing
 értékesítés
 adminisztráció
 pénzügy és számlázás
Akciosparfum.hu, Budapest (saját vállalkozás) (jogutódja az előzőnek)
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e-kereskedelem
marketing
értékesítés
adminisztráció
pénzügy és számlázás

2015 -

YourWays Utazásszervező Kft.
 részmunkaidős
 utazásszervezés, árualap kialakítás
 utasbiztosítások ügyintészése
 üzleti utaztatás
 magányszemélyek utaztatása
 repülőjegy foglalás, non-iata (Galileo rendszer)
 szállás foglalás (GoGlobal, Hotelspor, Ratehawk)
 adminisztráció
 pénzügy és számlázás
 rendezvényszervezés
 marketing

2017-2019

TransFair & Trade Kft.
• megbízási szersz.
 rendezvényszervezés
 marketing feladatok ellátás
 hirdetések kezelése (facebook, adwords)

2019 -

Marketingkomplexum.hu (saját vállalkozás) eseti megbízásokra
 marketing szolgáltatási
 marketing elemzés
 honlapkészítés (Referenciák: Mobilhaus1.com, RIG Building Kft.,
Ádámkarbantartó Kft., yourways.hu, vrassistance.hu..francisshop.eu,
jaquetra.hu.stb.)
 Arculattervezés
 marketing tanácsadás
 marketing asszisztencia
 online marketing
 social media karbantartás

2019 -

VR-assistance.hu (saját vállalkozás)
 virtuális asszisztencia
 adminisztráció
 adatbázis építés
 marketing
 pénzügy és számlázás
 látványterv készítés
 operatív tevékenységek asszisztenciája
Referencia: Premium Rice Business SRO, Plaza Szalon, Bumm Futósport, a
marketingügyfelek mind.
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Személyes erősségek, gyengeségek
Erősség (1-5)
Önálló munkavégzés

5

Problémamegoldó készség

5

Döntéshozatal

5

Kreativitás

4

Pontosság, precízió

4

Határidők betartása

4

Ambíció

4

Csapatjáték

3

Szorgalmasság

4

Kíváncsiság, tanulási vágy

5

Alázatosság, alárendeltség

3

Kommunikáció készség

5

Stressztűrés

4

Szervezőkészség

5

Vezetői szemlélet

5

Alkalmazotti szemlélet

2

Rugalmasság

4

Gyengeség (1-5) (5a leggyengébb)

Digitális kompetenciák












ECDL vizsga
napi szintű számítógép használat
MS Outlook, Thunderbird levelező programok ismerete
Közösségi portálok napi szintű használata (privát és üzleti célokra egyaránt)
Google Ads ismerete
Drive ismerete
Trello ismerete
Traxmo használata
Canva használata
Webnode használata
Unas használata

További kompetenciák







saját eszközpark (laptopok, nyomtató, szkenner, telefon)
saját iroda
saját gépjármű (B kategóriás jogosítvány 2006 óta)
mobilitás
angol középfokú nyelvvizsga
német alapfokú nyelvvizsga

Hobbi, kikapcsolódás, feltöltődés





lovaglás
családi programok
kirándulás
főzés
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