Pályázati felhívás
MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETÉG FŐTITKÁRI POSZTJÁNAK BETÖLTÉSÉRE
FOGLALKOZÁS
JELLEGE:

MUNKAVÉGZÉS
HELYE:

A BEOSZTÁSHOZ
TARTOZÓ LÉNYEGES
FELADATOK:

munkavé gzé sre irá nyuló jogviszony kereté ben, munká ltató ja é s
kö zvetlen felettese a Magyar Okö lvı́vó Szakszö vetsé g Elnö ke.

A Magyar Okö lvı́vó Szakszö vetsé g 1143 Budapest, Istvá nmezei ú t 1-3.
• versenyek é s rendezvé nyek helyszı́nei szerint.
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PÁLYÁZATI
FELTÉTELEK

ö sszehangolja a Szö vetsé g tevé kenysé gé t, irá nyı́tja annak hivatali, adminisztratı́v é s
gazdasá gi munká já t,
szervezi a kö zgyű lé s hatá rozatainak vé grehajtá sá t,
kö zremű kö dik a kö zgyű lé sek elő ké szı́té sé ben, elő ké szı́ti az elnö ksé gi ü lé seket,
valamint taná cskozá si é s javaslatté teli joggal ré szt vesz az ü lé seken;
kapcsolatot tart a Szö vetsé gnek szerző dé s alapjá n szolgá ltatá st nyú jtó
szervezetekkel;
alá ı́rá si é s utalvá nyozá si jogkö rt gyakorol;
tá jé koztatja a hı́rkö zlő szerveket a Szö vetsé g tevé kenysé gé rő l;
gondoskodik az elnö ksé gi ü lé sek jegyző kö nyveinek vezeté sé rő l, ő rzé sé rő l, a
hatá rozatok nyilvá ntartá sá ró l;
ellá tja a Szö vetsé g mű kö dé se gazdá lkodá si felté teleinek biztosı́tá sá val ö sszefü ggő
menedzseri tevé kenysé geket;
gondoskodik a szö vetsé gi nyilvá ntartá sok vezeté sé rő l;
vé grehajtja az elnö k, elnö khelyettesek, illetve az elnö ksé g hatá rozatait;
figyelemmel kı́sé ri a Szö vetsé get é rintő jogszabá lyokat, é s biztosı́tja azok
vé grehajtá sá t;
szü ksé g eseté n kezdemé nyezi a szö vetsé gi hatá rozatok mó dosı́tá sá t;
szervezi é s irá nyı́tja a sportszakember ké pzé st;
szervezi é s irá nyı́tja a hatá skö ré be utalt szakbizottsá gok munká já t;
ellá tja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabá ly vagy egyé b szabá lyzat
illető leg a kö zgyű lé s vagy az elnö ksé g a hatá skö ré be utal.
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a 157/2004 (V.18.) Kormá ny rendelet mellé kleté nek jegyzé ke 7. pontjá ban
meghatá rozott ké pesı́té s igazolá sa,
á llamilag elismert felső fokú vé gzettsé g (egyetem/fő iskola
á llamilag elismert legalá bb kö zé pfokú (B2) nyelvvizsga ı́rá sban é s szó ban
a hazai ö kö lvı́vó sportá g kü lö nbö ző á gazatai, tagozatai é s
korosztá lyai vonatkozá sá ban meglé vő kiterjedt szakmai
ismeretek, kapcsolatok,
a nemzetkö zi ö kö lvı́vá sban meglé vő kiterjedt é s jó
kapcsolatrendszer
bü ntetlen elő é let, tová bbá foglalkozá stó l való eltiltá s hatá lya alatt vagy vezető i
tisztsé gviselő i tevé kenysé g vé gzé sé tő l eltiltá s alatt nem á ll,

A PÁLYÁZAT
RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ
IRATOK,
IGAZOLÁSOK
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szá mı́tó gé p felhaszná ló i szintű ismeret (MS Office)
vezető i ké szsé g
ö ná lló , gyors, kreatı́v, alapos munkavé gzé s
precizitá s, megbı́zható sá g
jó kapcsolatteremtő é s kommuniká ció s ké pessé g
lojalitá s, csapatmunka
jó munkaszervezé si ké szsé g
problé mamegoldó ké pessé g
B kategó riá s jogosı́tvá ny, mindennapos gyakorlat

•
•
•

tová bbi idegen nyelv/ek ismerete,
kapcsolatteremtő é s kommuniká ció s ké pessé g idegen nyelven is
problé mamegoldó ké pessé g

• szakmai ö né letrajz,
• erkö lcsi bizonyı́tvá ny,
• szakmai é s munkaterv a szö vetsé g fő titká ri szintű irá nyı́tá sá hoz
• nyelvvizsga dokumentum/ok
• a vé gzettsé get, szakké pzettsé get igazoló okirat(ok) má solata,
Ké rjü k, hogy valamennyi elő ı́rt, illetve az elbı́rá lá skor elő nyben ré szesı́tett
igazolható kompetenciá k vonatkozá sá ban kizá ró lag az á llamilag elismert é s
hiteles dokumentumokat nyú jtsá k be. Ennek hiá nyá ban a pá lyá zatot
é rvé nytelennek tekintjü k!

PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE

A PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁÁNAK
MÓDJA:

2020. jú lius 15.

• a pá lyá zat é rvé nyessé gé nek felté tele, hogy a pá lyá zat megfeleljen a jelen
dokumentá ció ban foglaltaknak, é s tartalmazza mindazon mellé kleteket, amelyeket
jelen dokumentá ció elő ı́r.
• a pá lyá zati dokumentá ció t 3 pé ldá nyban lezá rt borı́té kban a „Magyar Okö lvı́vó
Szakszö vetsé g Fő titká ri pá lyá zat” cı́mszó t feltü ntetve kell benyú jtani (1eredeti é s 2
má solat).
• a benyú jtott pé ldá nyokon fel kell tü ntetni az „eredeti”, é s „1., 2., stb. szá mú má solat”
megjelö lé st. Ké tsé g eseté n az „eredeti” pé ldá ny tartalma az irá nyadó .
• a csomagolá snak a pá lyá zat felbontá sakor megbontatlannak kell lenni. A pá lyá zatban
nem lehet á thú zá s, betoldá s, vagy á tı́rá s.
• a pá lyá zatot meghirdető az ajá nlatok tartalmá t a versenyezteté si eljá rá s lezá rá sá ig
titkosan kezeli, tartalmukró l felvilá gosı́tá st sem kı́vü lá lló knak, sem a pá lyá zaton ré szt
vevő knek nem ad.

Oldal 2

MUNKAVÉGZÉS
KEZDETE

AZ ÉRTÉKELÉS
SZEMPONTJAI:

Budapest 2020. jú nius 28.

Oldal 3

2020. augusztus 01-tő l hatá rozatlan idő re 3 hó napos pró baidő kikö té se mellett.

•

a pá lyá zatok elbı́rá lá sá ra az MOSZ Elnö ksé ge egy bizottsá got jelö l ki.

•

a bizottsá g á ltal elő terjesztett fő titká rt a MOSZ Elnö ke fogadja el.

•

a pá lyá zatot meghirdető jogosult megvizsgá lni a pá lyá zó k alkalmassá gá t a
feladatok teljesı́té sé re, é s ennek sorá n a csatolt dokumentumok eredetisé gé t is
ellenő rizheti.

•

a pá lyá zatok elbı́rá lá sa sorá n a kiı́ró ı́rá sban felvilá gosı́tá st ké rhet a pá lyá zó tó l a
pá lyá zatá ban foglaltak pontosı́tá sa é rdeké ben.

•

a pá lyá zat nyertese az, aki a pá lyá zati felhı́vá sban rö gzı́tett felté telek teljesı́té se
mellett a legjobb pá lyá zatot adta be.

