FREDERIC DEDEE
Születési idő: 23/09/1972
frederic.dedee@gmail.com

Állampolgárság: belga

Nem Férfi

(+36) 205676998

Nyári Pál utca, 1191, BUDAPEST, Magyarország

Bemutatkozás: 1995-ben gépészmérnök Helmo-Gramme Iskolá Liège-ben szereztem.
1995-től 2007-ig gépészmernők dolgoztam a MONDIA SA szállitó és emelő cégnél Liègeben

SZAKMAI TAPASZTALAT
01/08/2020 – JELENLEGI – Kapy utca, 13 1025 BUDAPEST, Magyarország
ISKOLA BUSZ VEZETŐ – ELSŐ ISKOLABUSZ KFT
Francia Iskola
Britannica Iskola
19/03/2018 – 20/12/2018 – City Center Bajcsy-Zsilinszky ùt 12 1051 BUDAPEST, Magyarország
TANÁCSADÓ A VALLON ÜGYNÖKSÉGNÉL MAGYARORSZÁGON – AWEX
Két hónapot dolgoztam Budapesten egy vallon cég szolgálatában, hogy fejlessze mérnöki tevékenységét
Magyarországon.
➢ Készségek
▪ Projektmenedzsment
▪ Kereskedelmi Technics
▪ Kommunikáció és multikulturális csapatmunka
➢ Megvalósítások
▪ Előadás angol nyelven a különböző magyar cégnek
▪ Kutatási piac SWOT eszközökkel, hogy tanulmányozza a termék / szolgáltatás egy cég és a célország
▪ Az exportmenedzser útjának megszervezése
budapest

01/08/2017 – 24/12/2017 – Avenue des Dessus-de-Lives, n°2 B-5101 Namur, Belgium
BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ – GENIE TECH
A Genie Tec egészségügyi és biztonsági koordinátora ideiglenes és mobil építkezésekesetében 2017-ben.
➢ Készségek
▪ Autonómia (sikerült magam utam)
▪ Multi feladatok (némelyikük inkább a szabályok és a hatóságok tekintetében, és ezek közül néhány jobban megfelel a
valóságnak a munkaterületek)
➢ Megvalósítások
▪ A jó munkakörülmények követésére helyszíni látogatásokat tettem a feladatomban.
▪ A hivatalos dokumentumok kivonása a vállalat valamennyi érdekelt je számára (építész, tervező iroda,
projektmenedzser, tulajdonos, ...).
Bastogne

05/12/2016 – 20/06/2017 – Belgium
ELECTRONICS AND AUTOMATION VOCATIONAL TEACHER – FRENCH COMMUNITY WALLOON BRUSSELS.
➢ Készségek
▪ Empátia (Képesség hallgatni egy másik személy felfogása és érdekeit)
▪ Megértés (A kommunikáció továbbfejlesztett annak megértésével, hogy mások hogyan érzik magukat)
▪ Megbízható (megbízhatóságon alapuló kapcsolatok)
➢ Megvalósítások
▪ Vizsgálat, figyelj, és konzultáljon a felügyelő, a személyzet és a hallgató, mielőtt döntenek az őket érintő kérdésekben,
majd csökkenti a kockázatot a hibát anélkül, hogy feladja a képességét, hogy döntsön.
▪ Empowering emberek tiszteletben tartása és értékelése, mi teszi őket különböző
▪ Kísérő hallgató során a gyakorlati gyakorlatok automatizált vonalak
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Arlon, Belgium

01/01/2014 – 13/04/2017 – Belgium
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ, KAMIONSOFŐR – VANHEEDE
➢ Készségek
▪ Nehéz helyzetekben teherautó és pótkocsi vezetése
▪ A berendezések jó állapotban tartása
➢ Megvalósítások
▪ Az ügyfelek kéréseiért felelős
▪ Az összes karbantartó részleggel való együttműködést az anyaganyag
QUEVY, Belgium

01/01/2011 – 01/06/2011 – Belgium
VEVŐ A SZÁLLODA KÖZÉP-AFRIKÁBAN – MOES MOTEUR
Különböző kellékekkel rendelkező szállodák ellátása
ANDENNE

01/01/2008 – 01/01/2009 – Belgium
PROJEKTMÉRNÖK – ASCELEC
Megvalósíthatósági számítás és ár a különböző emelési projektek, mint a daru, lift, ...
HERVE

01/01/2007 – 01/01/2010 – Belgium
PINCÉR – IL GIARDINI
Pincér egy olasz étteremben
LIEGE

05/10/1995 – 05/10/2007
MÉRNÖK – MONDIA LIEGE SA / MŰSZAKI ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐ GÉPEKBEN ÉS IPARI BERENDEZÉSEKBEN
➢ Készségek
▪ Elfogadása a másik, mint érdemes foglalkozni a csapat és a tanulás
▪ Képes megbirkózni sikeresen bármilyen probléma jön
▪ Nyitott a meggyőzés
➢ Megvalósítások
▪ A vállalatkockázat-kezelés "iso" rendszerének létrehozása a menedzsmenttel, a vonalvezetéssel és a vezetőkkel
együttműködésben
▪ Ügyfelek kutatása, vásárokon való részvétel, ajánlatok létrehozása és nyomon követése az ügyfél megrendeléséig
▪ Együttműködés valamennyi érdekelt féllel (biztosítás, ügyfél, beszállító, hatóságok, ...), hogy növeljék annak
valószínűségét, hogy mindegyik megvalósíthassa küldetését, és felerősíthetné a hatókörüket
LIEGE

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS
10/06/2020 – 13/01/2021 – Bérc. utca, 13-15, BUDAPEST, Magyarország
MAGYAR MINT IDEGEN NYELV, NYELVI KÉPZÉS MEGNEVEZÉSÜ – KKM MAGYAR DIPLOMÁCIAI AKADÉMIA KFT
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13/07/2019 – 10/08/2019 – Szeged, Magyarország
HUNGARIAN STUDIES – Szegedi Tudomany Egyetem
40 óra alatt részt vettem a magyar kultúráról szóló előadásokon.
120 óra alatt részt vettem nyelvórákon, és vizsgáztam pre-középfokú nyelvvizsgán.
Pre-Intermediate level
10/03/2018 – 05/12/2018 – Belgium
KÜLKERESKEDELMI KÉPZÉS – Explort Program
Piackutatás és üzleti terv megvalósítása
01/01/2014 – 31/12/2015 – MONS, Belgium
FELNÖTT OKTATÁS / JOOMLA - INGYENES ÉS NYÍLT FORRÁSKÓDÚ TARTALOMKEZELŐ RENDSZER (CMS) WEBES
TARTALMAK KÖZZÉTÉTELÉRE – Technofutur-technocité
JOOMLA a honlap létrehozása.
Kezdeményezése a PHP nyelvre.

Szakirány(ok)

◦ Information and Communication Technologies

01/01/2003 – 31/12/2003 – Liège, Belgium
EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI TANACSÁDÓ – CREACT & IFAPME
Egészségügyi és biztonsági koordinátor, épít.
Egészségügyi és biztonsági tanácsadó.
01/09/1991 – 01/07/1995 – Liège, Belgium
GÉPÉSZMERNÖK – HELMO (GRAMME)
A Helmo-Gramme Egyetemen (Bac-4) végeztem, és a következő területeket tanultam:
Elektromechanika, ipar, fizika, kémia, termodinamika, elektromosság, elektronika, mechanika, automatizálás, ....

Szakirány(ok)

◦ Engineering, manufacturing and construction : Inter-disciplinary programmes and qualifications involving
engineering, manufacturing and construction

Distinction

Ipari kazánok

EKKR 5-es szint

NYELVTUDÁS
Anyanyelv(ek): FRANCIA
További nyelv(ek):

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Folyamatos beszéd

Társalgás

ANGOL

B1

B1

B1

B1

B1

NÉMET

A2

A2

A2

A2

A2

MAGYAR

B1

B1

A2

A2

A2

Szintek: A1 és A2: Alapszintű nyelvhasználó; B1 és B2: Önálló nyelvhasználó; C1 és C2: Mesterfokú
nyelvhasználó
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SZERVEZŐI KÉSZSÉGEK
Organisational skills
Jó csapatprojekt-menedzsment készségek (lásson a vállalati kockázatkezelési "iso" rendszer létrehozásában szerzett
tapasztalatot a menedzsmenttel, a vonalvezetéssel és a vezetőkkel együttműködve).
▪ Jó szervezettség (Lásson a tapasztalat szervezésében az utazás az export menedzser).
▪ Műszaki és kereskedelmi készségek a termékek értékesítésében (lásson az ügyfelek kutatásával kapcsolatos
tapasztalatokat, a vásárokon való részvételt, az ajánlatok létrehozását és nyomon követését az ügyfél megrendeléséig).
▪ Piackutatás és üzleti terv megvalósítása (Lásson a képzés követte a saját kezdeményezésére).

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERPERSZONÁLIS KÉSZSÉGEK
Communication and interpersonal skills
Képes meghallgatni a kapcsolataim (Lásson a tapasztalat, mint egy tanár).
▪ Képesség, hogy empatikusak másokkal (Én tiszteletben mások természetüknél fogva és éves tapasztalat).
▪ Képesség a másokkal való jó kapcsolatok kialakítására és fenntartására (Lásson az ifjúsági mozgalmakban, de a polgári
tevékenységekben való különböző részvételeket is. Az "Getting Together" című könyvet olvasva megtanultam, hogy meg
kell keresnünk azokat a tulajdonságokat, amelyek jó "munkakapcsolatot" eredményeznek).
▪ Képesség, hogy legyen türelemmel, és bízik azokban, akikkel dolgozom.
▪ Meggyőző kapacitás (Lásson a tapasztalat, mint a műszaki értékesítés során az első munkám során a kereskedelem az
ipari berendezések).

JOB-RELATED SKILLS
Job-related skills
C+D+E driving licence
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