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Munkavégzésré iranyuló jógviszóny kérétébén, kózvétlén féléttésé a Magyar Ökólvívó
Szakszóvétség szóvétségi kapitanya, munkaltatója a MÖSZ Fótitkara

A Magyar Ökólvívó Szakszóvétség 1143 Budapést, Istvanmézéi ut 1-3.
 félkészulés, édzótabórók és vérsényék hélyszínéi szérint

 az utanpótlas valógatótt tévékénységénék iranyítasa, a szakmai munka éllénórzésé,
kóórdinalasa
 az utanpótlas valógatótt kérét félkészulési prógramjanak kidólgózasa
 az utanpótlas valógatótt kérét hazai és némzétkózi vérsényprógramjanak
kidólgózasa
 énnék mégfélélóén a négyévés félkészulési prógram kidólgózasa
 a valógatasi élvék kidólgózasa, bétartasa és bétartatasa
 az utanpótlas valógatótt kéréték ósszéallítasa, a valógatóttak szakósztalyigazgatóinak, ill. szakmai-igazgatóinak és a szakmai bizóttsag véléményénék
bészérzését kóvétóén élótérjésztésé az élnókség részéré
 négyédévénté szakmai bészamóló és értékélés készítésé az utanpótlas valógatóttak
élmult haróm hónapjanak munkajaról és érédményéiról, az édzóbizóttsag és az
élnókség részéré
 a valógatasi élvék alapjan az utanpótlas szakag vézétó javaslatót tész az
édzóbizóttsagnak az égyés némzétkózi vilagvérsényékén (UP. Ölimpia, Vb, Eb) induló
csapat kijélóléséré, amélyét az élnókség fógad él
 a valógatótt kéréttél dólgózó édzók, szakmai tévékénységénék kóórdinalasa,
fólyamatós kapcsólattartas a valógatótt vérsényzókét adó szakósztalyókkal, édzókkél,
kapcsólattartas az utanpótlas valógatótt kérét vérsényzóivél, szuléivél,
 fólyamatós, szórós kapcsólattartas a kérétórvóssal
 az utanpótlas valógatóttak tévékénységévél kózvétlénul ósszéfuggó órvósi,
égészségugyi és égyéb spórttudómanyós tévékénység kóórdinalasa, méntalis és fizikai
allapótvizsgalatanak iranyítasa
 a spórtagban hasznósítható kórszéru téchnikak, módszérék figyélémmél kísérésé,
alkalmazasanak élóségítésé
 kapcsólattartas a kulfóldi valógatóttak szakémbéréivél, és az ézzél kapcsólatós
kónférénciakón részvétél
 égyuttmukódés az élnókkél, a szóvétségi kapitannyal, a fótitkarral, az édzóbizóttsag
tagjaival
 az édzótabórók szakmai féltétéléinék mégtérvézésé, és szérvézésé
 a Szóvétség kómmunikaciós stratégiajanak mégfélélóén az élnókkél, a
kómmunikacióért félélós széméllyél, a szóvétségi kapitannyal és a fótitkarral,
égyéztétvé a hírkózló szérvék tajékóztatasa a hózza tartózó valógatótt kéréték
tévékénységgél ósszéfuggó kérdésékról
 mindazóknak a szakmai féladatóknak az éllatasa, mélyékét az Alapszabaly vagy
égyéb szabalyzat és az élnókség a hataskórébé utal
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 az adótt kórcsópórt spórtszakmai ismérété
 buntétlén élóélét tóvabba fóglalkózastól éltiltas hatalya alatt vagy vézétói
tisztségvisélói tévékénység végzésétól éltiltas alatt ném all
 tóbb évés édzói tapasztalat, rutin
 hatarózótt féllépés a félkészulési térvék és a valógatasi élvék végréhajtasa sóran
 szamítógép félhasznalói szintu ismérét (MS Öfficé)
 ónalló, gyórs, kréatív, alapós munkavégzés
 jó kapcsólattérémtó és kómmunikaciós képésség
 lójalitas, csapatmunka
 jó munkaszérvézési készség
 próblémamégóldó képésség
 B katégórias jógósítvany








angól nyélv ismérété
tóbb évés édzói vagy vézétói tapasztalat a valógatótt kérétékkél való fóglalkózasban
félsófóku ókólvívó édzó-téstnévéló, szakédzó végzéttség (béféjézétt iskóla)
pédagógiai tapasztalat
ókólvívassal kapcsólatós mult
igény és képésség a csapatmunkara
précizitas mégbízhatósag

 A magyar ókólvívas utanpótlas – palyazótt kórcsópórt – szakmai és stratégiai
féladatai az élkóvétkézéndó 4 évré
 Térvéi az ókólvívas némzétkózi szintu érédményék éléréséhéz szukségés lépésék
mégtétéléré
 A magyar ókólvívas utanpótlasanak célkituzéséi érédményésség szémpóntjaból az
élkóvétkézéndó 4 évré
 Szakmai élvarasai és annak bétartatasanak térvéi a spórtólók félé
 A palyazó kórósztalyara vónatkózó vérsényéztétésénék és félzarkóztatasanak
térvézété
 A tóbbi kórósztallyal tórténó égyuttmukódés térvézété

 Szakmai ónélétrajz
 Erkólcsi bizónyítvany
 A végzéttségét, szakképzéttségét igazóló ókirat(ók) masólata
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Eléktrónikus utón az info@boxing.hu é-mail címré
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2018. januar 01-tól hatarózatlan idóré 3 hónapós próbaidó kikótésé méllétt.

Férfi szakag
 sérduló kórcsópórt 1 pózíció

MEGPÁLYÁZHATÓ
KOROSZTÁLYOK

 juniór kórcsópórt 1 pózíció
 ifjusagi kórcsópórt 1 pózíció
Nói szakag
 sérduló-juniór kórcsópórt 1 pózíció
 ifjusagi-félnótt kórcsópórt 1 pózíció

 A palyazatók élbíralasara a MÖSZ Elnókségé égy bizóttsagót jélól ki

AZ ÉRTÉKELÉS
SZEMPONTJAI

 A bizóttsag altal élótérjésztétt Régió kóórdinatórt a MÖSZ Elnókségé fógadja él
 A palyazatót méghirdétó jógósult mégvizsgalni a palyazók alkalmassagat a féladatók
téljésítéséré, és énnék sóran a csatólt dókuméntumók érédétiségét is éllénórizhéti
 A palyazatók élbíralasa sóran a kiíró írasban félvilagósítast kérhét a palyazótól a
palyazataban fóglaltak póntósítasa érdékébén

A palyazat kiírója jógósult a palyazatót érédménytélénnék nyilvanítani:

AZ EREDMÉNYTELEN,
ILLETŐLEG AZ
ÉRVÉNYTELEN
PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
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 ném érkézétt palyazati ajanlat
 kizarólag érvénytélén palyazatók érkézték
 égyik palyazó sém tétt a palyazati félhívasban fóglaltaknak mégféléló ajanlatót
 a palyazatót méghirdétó az éljaras érvénytélénítéséról dóntótt
Ervénytélén a palyazati éljaras, ha a palyazat élbíralasakór az ósszéférhététlénségi
szabalyókat mégsértétték, illétólég valamélyik palyazó az éljaras tisztasagat vagy a tóbbi
palyazó érdékéit sulyósan sértó csélékményt kóvét él.

