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Önéletrajz  

  

Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek)  Zimborán Ágnes  

Cím(ek) Szegfű utca 3/a, 5900 Orosháza (Magyarország) 
Páter Károly utca 1 (SZIE Kollégium), 2100 Gödöllő (Magyarország) 

Mobil +36304592619  

E-mail(ek) zimboranagnes@gmail.com 

Állampolgárság magyar  

Születési dátum 1990. szeptember 20. 

Neme Nő  
  

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2016. február → 2018. szeptember 

Foglalkozás / beosztás minőségbiztosítási megbízott 

Feladatkör  Belső: a cég GMP rendszerének kialakítása, felügyelete, folyamatos ellenőrzés. A berendezési 
tárgyak kalibrálása, kvalifikálása. Munkavállalók oktatása, inspekciók lebonyolítása 

 Külső: partnerekkel való kapcsolattartás, kvalifikációk, kalibrációk megrendelése, egyéb 
laboreszközök beszerzése 

A munkáltató neve és címe Állatház Kft. 
3069 Alsótold (Magyarország) 

  
Időtartam 2015. május → 2018. szeptember 

Foglalkozás / beosztás kutatás-fejlesztési részegység vezető  

Feladatkör  Belső: koordinálja a pályázatot érintő kutatás-fejlesztési tevékenységet, tájékoztatja 
felettesét a tevékenység előrehaladásáról 

 Külső: kapcsolattartás a társaság partnereivel a társaságnál alkalmazott technológia 
fejlesztése érdekében 

 A napi rutinhoz elengedhetetlen a szakmai tudás, alapvető vezetői képességek (irányítás, 
tervezés, szervezés), jó kommunikációs képesség, együttműködő képesség, 
felelősségvállalás. 

 

A munkáltató neve és címe Lab-Nyúl Kft. 
2103 Gödöllő (Magyarország) 

  
Időtartam 2011. november → 2015. április 

Foglalkozás / beosztás Adminisztratív Ügyfélszolgálati munkatárs 

Feladatkör  Vállalathoz érkező ügyfél igények (fax, levél, e-mail) feldolgozása, iktatása, igények 
elvégzése, az ügyfél tájékoztatása 

 Back-Office csoportok munkájának segítése 

 Lakossági ügyfélszegmenshez tartozó módosítások elvégzése a kapcsolódó 
rendszerekben 

 Társosztályokkal való kapcsolattartás 
 Folyamatok átadása az új munkatársaknak 

 

A munkáltató neve és címe INVITEL Távközlési Zrt. 
2103 Gödöllő (Magyarország) 
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Tanulmányok  

Időtartam 2016 -  

Végzettség / képesítés Doktori cím megszerzése 

Disszertáció címe Rövid és közepesen hosszú szénláncú zsírsavak antimikrobiális hatása a baromfiban 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa 

Szent István Egyetem 
Páter Károly utca 1., 2100 Gödöllő (Magyarország) 

  
Időtartam 2013 - 2015 

Végzettség / képesítés Agrármérnöki MSc 

Diplomadolgozat címe őshonos magyar tyúkfajtákra alapozott nemesítés 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény  
neve és típusa 

Szent István Egyetem 
Páter Károly utca 1., 2100 Gödöllő (Magyarország) 

  
Időtartam 2010 - 2013 

Végzettség / képesítés Mezőgazdasági mérnök BSc 
állattenyésztés, növénytermesztés kiemelten 

Szakdolgozat címe A biomassza energetikai hasznosítása az alapanyag előállítástól a felhasználásig 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Szent István Egyetem 
Páter Károly utca 1., 2100 Gödöllő (Magyarország) 

 
 

 

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv Magyar 
  

Egyéb nyelv(ek) Angol 

 - Rendszeres olvasás és írásbeli alkalmazás, ritka szóbeli használat  
- Zöld út agrár szakmai középszintű nyelvvizsga 

  

Társas készségek és kompetenciák  jó prezentációs, előadói készség (munkafolyamatok átadása kollégák részére) 

 kiváló kommunikációs készség 

 közvetlen személyiség 
  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Csapat összefogása, kezdeményező készség (egyetemi csoportmunkák irányítása, feladatok 
kiosztása, célok meghatározása) 

  

Számítógép-felhasználói készségek és 
kompetenciák 

 Microsoft Word és Excel felhasználói szintű ismerete, 7 modulos ECDL vizsga 

 levelező rendszerek napi szintű használata (Outlook, Lync) 

 internetböngészők alapos ismerete (IE, Mozilla, Chrome) 
  

Egyéb képzettségek és végzettségek MSZ EN ISO 9001:2015 belső auditori képesítés (okl. sz.: HU-K-K01/2019-BASZIE-00654) 
  

Művészi készségek és kompetenciák 2 év alapszintű Liszt Ferenc Művészeti Iskola 
  

Járművezetői engedély(ek) B  
  

Szabadidős tevékenység(ek) puzzle, rendszeres testmozgás 

 


