Pályázati felhívás
MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETÉG REGIONÁLIS VEZETŐ POSZT BETÖLTÉSÉRE
FOGLALKOZÁS
JELLEGE:

MUNKAVÉGZÉS
HELYE:

Nem munkajogviszony kereté ben ellá tott tevé kenysé g, megbı́zó ja a
Magyar Okö lvı́vó Szakszö vetsé g Elnö ke.

A Magyar Okö lvı́vó Szakszö vetsé g á ltal lé trehozott ré gió k egyike.
(A ré gió k felosztá sa:
E$ szaki Ré gió : BAZ, Nó grá d, Heves megye,
Keleti ré gió : Hajdú -Bihar, Szabolcs-Szatmá r-Bereg, Bé ké s, Já sz-Nagykun
Szolnok megye,
Dé li Ré gió : Csongrá d-Csaná d, Bá cs-Kiskun megye,
Dé l-duná ntú li Ré gió : Baranya, Tolna, Somogy, Zala,
E$ szak-duná ntú li Ré gió : Győ r-Moson-Sopron, Komá rom-Esztergom,
Fejé r, Vas, Veszpré m megye,
1.sz. Erdé lyi Ré gió : Hargita, Ková szna, Maros, Hunyad, Bihar megye
Budapesti Ré gió : Budapest é s Pest megye)
• tevé kenysé g, versenyek, rendezvé nyek helyszı́nei szerint.

A BEOSZTÁSHOZ
TARTOZÓ LÉNYEGES
FELADATOK:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PÁLYÁZATI
FELTÉTELEK

ö sszehangolja az adott ré gió ö kö lvı́vó sportszakmai tevé kenysé gé t, szervezi é s
irá nyı́tja annak adminisztratı́v é s gazdasá gi munká já t;
szervezi az Elnö k adott ré gió ra vonatkozó hatá rozatainak vé grehajtá sá t;
kö zremű kö dik a ré gió s vezető i ű lé sek elő ké szı́té sé ben, valamint taná cskozá si é s
javaslatté teli joggal ré szt vesz a Magyar Okö lvı́vó Szakszö vetsé g regioná lis ü lé sein;
kapcsolatot tart a MOSZ szö vetsé gi kapitá nyá val, a MOSZ keretorvosá val, az adott
ré gió ö nkormá nyzataival, é s a partnerekkel;
A MOSZ elnö ké nek felhatalmazá sa é s keretei kö zö tt ö ná lló elő terjeszté si jog az adott
ré gió tá mogatá si ü gyeiben;
a MOSZ elnö ké vel egyeztetett mó don tá jé koztatja a hı́rkö zlő szerveket az adott ré gió
sportszakmai tevé kenysé gé rő l;
gondoskodik az adott ré gió adminisztratı́v adatainak vezeté sé rő l, ő rzé sé rő ,
nyilvá ntartá sá ró l;
vé grehajtja az elnö k adott ré gió ra vonatkozó hatá rozatait;
szervezi é s irá nyı́tja a regioná lis sportszakember- ké pzé st;

•
legalá bb kö zé pfokú iskolai vé gzettsé g,
• bü ntetlen elő é let,
• legalá bb 2 é ves vezető i tapasztalat,
• a ré gió ban való szakmai tevé kenysé g é s szé leskö rű
sportszervezetekkel
• szá mı́tó gé p felhaszná ló i szintű ismeret (MS Office)
• ö ná lló , gyors, kreatı́v, alapos munkavé gzé s
• 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

kapcsolatrendszer a

PÁLYÁZAT
ELBÍRÁLÁSÁNÁL
ELŐNYT JELENT

A PÁLYÁZAT
RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ
IRATOK,
IGAZOLÁSOK

PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE

A PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁÁNAK
MÓDJA:

•
•
•
•
•

az ö kö lvı́vó sportá gban sportszakmai mú lt
relevá ns sportvezető i tapasztalat
precizitá s, megbı́zható sá g
folyamatos ö nké pzé sre vonatkozó mú lt é s ezirá nyú jö vő beli tervek
a ré gió ban lé vő sportszervezetek é s szakmai munka, tová bbá a
ré gió vezető i munka, ı́rá sban rö gzı́tett anyagi tá mogatá sa a
ré gió vezető vel együ ttmű kö dő sportszervezet á ltal

• Szakmai ö né letrajz,
• erkö lcsi bizonyı́tvá ny,
• A vé gzettsé get, szakké pzettsé get igazoló okirat(ok) má solata,
• a ré gió ö kö lvı́vó sportszakmai é leté re vonatkozó ismereteinek az
ö sszefoglaló ja, a ré gió ö kö lvı́vó sporté leté nek a jellemzé se, elemzé se

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 Regioná lis Vezető ” 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.

MUNKAVÉGZÉS
KEZDETE

AZ ÉRTÉKELÉS
SZEMPONTJAI:
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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 regioná lis vezető t a MOSZ Elnö ksé ge 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.

Budapest 2020. Jú nius 26.
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