FELHÍVÁS
A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet az evezés sportág
para-evezés ágazati koordinátori
poszt betöltésére:

Ágazati feladatok:
-

Az evezés sportág para-evezés ágazata fejlesztése,

-

A para-evezés ágazat éves fejlesztési és szakmai program összeállítása,

-

A fejlesztési és szakmai program megvalósításának koordinálása,

-

Rendszeres (heti) kapcsolattartás a szakmai vezetővel,

-

A para-evezős sportolók és edzőik szakmai felkészítésének koordinálása és
továbbképzéseinek szervezése,

-

Javaslatot tesz a para-evezős válogatott keretre a szövetségi kapitány felé.

-

Országos szinten szervezi és koordinálja a para-evezős sportolók toborzását, összehangolja a
sportegyesületi toborzásokat és felhívásokat a para-evezős sportolói létszám bővítése
érdekében,

-

Teljes körűen és önállóan kapcsolatot tart a sportegyesületekkel a para-evezés ágazati
programok és események összehangolása érdekében,

-

Ellátja a kiemelt sportágfejlesztési programban a para-evezéssel kapcsolatos feladatok
koordinálását és ellenőrzését,

-

Vezeti a para-evezős versenyzők, edzők, nyilvántartását, szükség szerinti adatot szolgáltatat,

-

Elkészíti az ágazati éves szakmai beszámoló, valamint a para-evezés nemzetközi versenyeiről
jelentést készít, továbbá javaslatot ad egyéb ágazati verseny programok kialakítására,

-

A szövetségi kapitánnyal és a főtitkárral együtt a kapcsolatot tart a Magyar Paralimpiai
Bizottság szakreferensével,

-

Kapcsolatot tart a fogyatékkal élők egyéb sportszervezeteivel és intézményeivel,

-

Ágazati versenyek, edzőtáborok, edzőképzések, konferenciák előkészítése,

-

Figyelemmel kíséri a para-evezés nemzetközi programját és kapcsolatot tart más ország
nemzeti szövetségei para-evezés ágazataival, valamint a FISA para-evezés szakreferensével.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatok:
-

Javaslatot tesz a para-evezés ágazat eszközbeszerzéseire a főtitkár felé,

-

Közreműködik a főtitkárral és a pénzügyi menedzserrel az ágazati támogatási költségtervek
kialakításában és az állami támogatások elszámolásában,

-

Előkészíti a para-evezés ágazat éves költségvetését és sportágfejlesztési programja
költségtervét
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A para-evezás ágazati koordinátor a munkáját a szakmai vezető irányítása mellett végzi.
Pályázati feltételek:
 Minimum középfokú iskolai végzettség
 Evezés sportági jártasság, tapasztalat
 Középszintű (angol vagy német) nyelvtudás
 Felhasználói szintű informatikai ismeretek:pl: Excel, Word
 B kategóriás gépjárművezetői engedély
A sikeres pályázó rendelkezik az alábbi készségekkel, tulajdonságokkal:
 Önálló munkavégzés
 Jó kommunikációs készség
 Kezdeményezőkészség
 A csapatmunkára való alkalmasság
Előnyt jelent:
• Para-sport területen szerzett tapasztalat
 Szolgálati célú motorcsónak vezetői képesítés
Az ágazati koordinátor – külön megállapodás híján - a feladatait külön díjazás nélkül látja el. Az
ágazati koordinátor a jóváhagyott szakmai programokra költségtérítésben részesül. Az ágazati
koordinátor ösztöndíj, illetve egyéb juttatásban (MOB, MPB, vagy MESZ) részesülhet.
Az ágazati koordinátori megbízatás kinevezéssel jön létre. A szakmai vezető javaslatára a
kinevezést a MESz elnöksége hagyja jóvá.
Kinevezés: Minden év november 1-től a következő év október 31-ig, jelen esetben 2015 október
31-ig tart. A kinevezés pályázat nélkül meghosszabbítható. A meghosszabbításra a szakmai
vezető a szövetség éves szakmai programja keretében tesz javaslatot.
A kinevezés általában egy évre szól, és megszűnik:
- vagy automatikusan a felkészülési időszak végével, október 31-én,
- vagy felmentés esetén,
- vagy lemondás esetén.
Felmentésre a kinevezésre vonatkozó javaslat és jóváhagyás az irányadó.
A jelentkezés beérkezésének határideje: 2014. június 15.
A jelentkezést, amely tartalmazza a motivációs levelet és a szakmai önéletrajzot, a Magyar Evezős
Szövetég email címére kérjük beküldeni: info@hunrowing.hu
Az email tárgyában kérjük feltüntetni: „para ágazati koordinátor jelentkezés”.
Budapest, 2014. május 27.
Magyar Evezős Szövetség
főtitkára s.k.
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