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

MUNKAVÉGZÉS
HELYE:

Nem munkajogviszony kereteben ellatott tevekenyseg, megbízoja a
Magyar Ökolvívo Szakszovetseg Elnoke.

A Magyar Ökolvívo Szakszovetseg altal letrehozott regio:
Budapesti regio
 tevekenyseg, versenyek, rendezvenyek helyszínei szerint.

A BEOSZTÁSHOZ
TARTOZÓ LÉNYEGES
FELADATOK:











PÁLYÁZATI
FELTÉTELEK

PÁLYÁZAT
ELBÍRÁLÁSÁNÁL
ELŐNYT JELENT
A PÁLYÁZAT
RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ
IRATOK,
IGAZOLÁSOK












osszehangolja az adott regio okolvívo sportszakmai tevekenyseget, szervezi es
iranyítja annak adminisztratív es gazdasagi munkajat;
szervezi az Elnok adott regiora vonatkozo hatarozatainak vegrehajtasat;
kozremukodik a regios vezetoi ulesek elokeszíteseben, valamint tanacskozasi es
javaslatteteli joggal reszt vesz a Magyar Ökolvívo Szakszovetseg regionalis ulesein;
kapcsolatot tart a MÖSZ szovetsegi kapitanyaval, a MÖSZ keretorvosaval, az adott
regio onkormanyzataival, es a partnerekkel;
alaírasi es utalvanyozasi jogkort gyakorol az adott regio vonatkozasaban;
a MÖSZ elnokevel egyeztetett modon tajekoztatja a hírkozlo szerveket az adott regio
sportszakmai tevekenysegerol;
gondoskodik az adott regio adminisztratív adatainak vezeteserol, orzesero,
nyilvantartasarol;
vegrehajtja az elnok adott regiora vonatkozo hatarozatait;
szervezi es iranyítja a regionalis sportszakember- kepzest;

legalabb kozepfoku iskolai vegzettseg,
buntetlen eloelet,
legalabb 2 eves vezetoi tapasztalat,
szamítogep felhasznaloi szintu ismeret (MS Öffice)
onallo, gyors, kreatív, alapos munkavegzes
jo kapcsolatteremto es kommunikacios kepesseg
lojalitas, csapatmunka
jo munkaszervezesi keszseg
problemamegoldo kepesseg
B kategorias jogosítvany

 az okolvívo sportagban sportszakmai mult
 relevans sportvezetoi tapasztalat
 precizitas megbízhatosag
 Szakmai oneletrajz,
 erkolcsi bizonyítvany,
 A vegzettseget, szakkepzettseget igazolo okirat(ok) masolata,

PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE

A PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁÁNAK
MÓDJA:

2020. november 20.

 a palyazat ervenyessegenek feltetele, hogy a palyazat megfeleljen a jelen
dokumentacioban foglaltaknak, es tartalmazza mindazon mellekleteket, amelyeket
jelen dokumentacio eloír.
 a palyazati dokumentaciot 3 peldanyban lezart borítekban a „Magyar Ökolvívo
Szakszovetseg Regionalis vezeto palyazat” címszot feltuntetve kell benyujtani
(1eredeti es 2 masolat).
 a benyujtott peldanyokon fel kell tuntetni az „eredeti”, es „1., 2., stb. szamu masolat”
megjelolest. Ketseg eseten az „eredeti” peldany tartalma az iranyado.
 a csomagolasnak a palyazat felbontasakor megbontatlannak kell lenni. A palyazatban
nem lehet athuzas, betoldas, vagy atíras.
 a palyazatot meghirdeto az ajanlatok tartalmat a versenyeztetesi eljaras lezarasaig
titkosan kezeli, tartalmukrol felvilagosítast sem kívulalloknak, sem a palyazaton reszt
vevoknek nem ad.

MUNKAVÉGZÉS
KEZDETE

2020. december 1-tol hatarozatlan idore 3 honapos probaido kikotese mellett.

AZ ÉRTÉKELÉS
SZEMPONTJAI:

Budapest, 2020. november 4.

Öldal 2



a palyazatok elbíralasara az MÖSZ Elnoksege egy bizottsagot jelol ki.



a bizottsag altal eloterjesztett regionalis vezetot a MÖSZ Elnoksege fogadja el.



a palyazatot meghirdeto jogosult megvizsgalni a palyazok alkalmassagat a
feladatok teljesítesere, es ennek soran a csatolt dokumentumok eredetiseget is
ellenorizheti.



a palyazatok elbíralasa soran a kiíro írasban felvilagosítast kerhet a palyazotol a
palyazataban foglaltak pontosítasa erdekeben.



a palyazat nyertese az, aki a palyazati felhívasban rogzített feltetelek teljesítese
mellett a legjobb palyazatot adta be.

