Pályázati felhívás
MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETÉG SZÖVETSÉGI KAPITÁNYI 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.
• felké szü lé s, edző tá borok, versenyek é s rendezvé nyek helyszı́nei
szerint
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a Magyar Fé rfi é s Nő i Okö lvı́vó Vá logatott tevé kenysé gé nek irá nyı́tá sa, a ré gió kban é s
az egyesü letekben é s az akadé miá kon folyó szakmai munka ellenő rzé se, koordiná lá sa
a vá logatott keret felké szü lé si programjá nak kidolgozá sa,
az egyesü leti edző kkel kö zö sen kialakitott egyé ni versenyezteté si é s felké szü lé si terv
kidolgozá sa
a vá logatott keret hazai é s nemzetkö zi versenyprogramjá nak kidolgozá sa,
az adott olimpiai ciklusra é rvé nyes olimpiai felké szü lé si program kidolgozá sa,
a vá logatá si elvek kidolgozá sa, betartá sa é s betartatá sa,
a vá logatott keretek ö sszeá llı́tá sa, a vá logatottak szakosztá ly-edző k, ill. a szakmai
bizottsá g vé lemé nyé nek beszerzé sé t kö vető en elő terjeszté se az elnö ksé g ré szé re,
negyedé vente szakmai beszá moló é s é rté kelé s ké szı́té se a felnő tt é s korosztá lyos fé rfi
é s nő i vá logatottak elmú lt há rom hó napjá nak munká já ró l é s eredmé nyeirő l, az
edző bizottsá g é s az elnö ksé g ré szé re
a vá logatá si elvek alapjá n a szö vetsé gi kapitá ny javaslatot tesz az edző bizottsá gnak az
egyes nemzetkö zi vilá gversenyeken (Olimpia, Vb, Eb) induló csapat kijelö lé sé re,
amelyet az elnö ksé g fogad el,
a vá logatott keretekkel dolgozó edző k, szakmai tevé kenysé gé nek koordiná lá sa,
folyamatos kapcsolattartá s a vá logatott versenyző ket adó szakosztá lyokkal, edző kkel,
kapcsolattartá s a vá logatott keret versenyző ivel,
folyamatos, szoros kapcsolattartá s a keretorvossal,
a vá logatottak tevé kenysé gé vel kö zvetlenü l ö sszefü ggő orvosi, egé szsé gü gyi é s egyé b
sporttudomá nyos tevé kenysé g koordiná lá sa, mentá lis é s fizikai á llapotvizsgá latá nak
irá nyı́tá sa,
a sportá gban hasznosı́tható korszerű techniká k, mó dszerek figyelemmel kı́sé ré se,
alkalmazá sá nak elő segı́té se,
kapcsolattartá s a kü lfö ldi vá logatottak szakembereivel, é s az ezzel kapcsolatos
konferenciá kon ré szvé tel a munká ltató i felettes engedé lyé vel,
együ ttmű kö dé s az elnö kkel, az elnö k helyetteseivel a fő titká rral, az edző bizottsá g
tagjaival,
az edző tá borok szakmai felté teleinek megtervezé se, é s szervezé se,
a Szö vetsé g kommuniká ció s straté giá já nak megfelelő en az elnö kkel, a
kommuniká ció é rt felelő s szemé llyel, az elnö k helyetteseivel, é s a fő titká rral, egyeztetve
a hı́rkö zlő szervek tá jé koztatá sa a hozzá tartozó vá logatott keretek tevé kenysé ggel
ö sszefü ggő ké rdé sekrő l,
mindazoknak a szakmai feladatoknak az ellá tá sa, melyeket az Alapszabá ly vagy egyé b
szabá lyzat é s az elnö ksé g a hatá skö ré be utal.

PÁLYÁZATI
FELTÉTELEK

PÁLYÁZAT
ELBÍRÁLÁSÁNÁL
ELŐNYT JELENT

•
a feladat ellá tá sá hoz meghatá rozott ké pesı́té s /ek igazolá sa,
• a szaká g kiemelkedő sportszakmai ismerete
• bü ntetlen elő é let tová bbá foglalkozá stó l 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
• legalá bb 5 é ves edző i tapasztalat,
• hatá rozott fellé pé s a felké szü lé si tervek é s a vá logatá si elvek vé grehajtá sa sorá n
• 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
•
•
•
•
•
•

idegen nyelv ismerete (angol, orosz, né met)
tö bb é ves edző i é s/vagy vezető i tapasztalat
relevá ns pedagó giai tapasztalat
ö kö lvı́vá ssal kapcsolatos mú lt
igé ny é s ké pessé g a csapatmunká ra
precizitá s megbı́zható sá g

•

A PÁLYÁZÓ ÁLTAL
MEGÍRT (LEGALÁBB
30 GÉPELT OLDA
TERJEDELMŰ)
SZAKMAI TERV
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• Szakmai é s straté giai terve a Tokió i Olimpiá ig tartó olimpiai ciklusra,
• a magyar ö kö lvı́vá s helyzeté nek szakmai elemzé se
• A Magyar Okö lvı́vó Szakszö vetsé g elnö ksé ge á ltal elfogadott programhoz
igazodó tervei az ö kö lvı́vá s nemzetkö zi szintű eredmé nyek elé ré sé hez
szü ksé ges lé pé sek megté telé re,
• A magyar ö kö lvı́vá s szakmai cé lkitű zé sei eredmé nyessé g szempontjá bó l a
Tokió ié Olimpiá t kö vető 4 é vre,
• A magyar ö kö lvı́vá s tö megbá zisá nak nö velé sé re vonatkozó tervek é s azok
lé pé sei rö vid-, kö zé p-, é s hosszú tá von.
• Szakmai elvá rá sai é s annak betartatá sá nak tervei a sportoló k felé ,
• A korosztá lyos vá logatottak kö zö tt tö rté nő együ ttmű kö dé s tervezete,

A PÁLYÁZAT
RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ
TOVÁBBI IRATOK,
IGAZOLÁSOK

• Szakmai ö né letrajz,

PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE

2020. jú lius 15.

• Erkö lcsi bizonyı́tvá ny,
• A vé gzettsé get, szakké pzettsé get igazoló okirat (ok) má solata,
• Fizeté si igé ny megjelö lé se
• motivá ció s levé l

A PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁÁNAK
MÓDJA:

• 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 Szö vetsé gi kapitá nyi pá lyá zat” cı́mszó t feltü ntetve kell benyú jtani (1
eredeti 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:

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 szö vetsé gi kapitá nyt a MOSZ Elnö ke, mint a munká ltató i
jog gyakorló ja 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 28.
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