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PÁLYÁZAT
A Magyar Evez s Szövetség pályázatot hirdet 1 f feln tt szövetségi kapitány pozíció betöltésére:
Pályázati feltételek és elvárások:
Pályázatot nyújthat be minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkez büntetlen el élet EU polgár, aki
az egyes témáknál részletesen megjelölt kritériumoknak eleget tesz, és a feladatok ellátását vállalja.
Minimum elvárás:
Klubtól független edz jelentkezését várjuk, illetve kiválasztása esetén meglév klubszerz dését fel kell
mondania;
A munkabér és esetleges utazási költségtérítés mellett Budapesten munkát végezni képes legyen;
Evez s szakedz i végzettség
Szolgálati célú kisgéphajó-vezet i engedély
B kategóriás gépkocsi-vezet i engedély
Motivált legyen az edz i munkában
Egy idegen nyelv társalgási szint ismerete
Edz i tapasztalat
Csapatmunkára való alkalmasság, kezdeményez készség
Felhasználói szint számítógép-kezel i ismeretek
A kiválasztott jelentkez feladata lesz, többek között:
- feln tt válogatott kerettagságra jelentkez versenyz k edzésmunkájának ellen rzése
- válogatottak munkájának összehangolása
- részvétel a felmér k megszervezésében, az eredmények kiértékelése
- a válogatottak edz ivel való folyamatos kapcsolattartás, edzéslátogatás
- szakmai programok elkészítése, egyéb szervezetek programjaiban való közrem ködés
- szükség esetén – csapatedz k akadályoztatása esetében - edzések megtartása, megtartatása
- egyéb szakmai feladatok ellátása
A jelentkezés az alábbiak benyújtásával történik:
- szakmai önéletrajz és edz i motivációs levél
- képzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- erkölcsi bizonyítvány
- bérigény megjelölése
A kiválasztott jelentkez kkel a MESZ határozott idej szerz dést köt 2011. október 30. napjáig, mely pozitív
visszajelzések esetén meghosszabbítható.
Bérezéssel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos kérdések a jelentkez kkel egyedileg, megállapodás alapján
kerülnek tisztázásra.
A pályázatokat a Magyar Evez s Szövetség irodájába kérjük eljuttatni: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
A pályázatok beadási határideje: 2010. január 15. 15:00 (a pályázatok beérkezési határideje, nem a postára
adás ideje! Mivel a megadott határid szombat, a vonatkozó jogszabályok szerint hétf n még átvesszük a
jelentkezéseket)
További információért keresse a Magyar Evez s Szövetség munkatársait az info@hunrowing.hu e-mail címen
vagy a 06 1 460 6856-os telefonszámon.
A MESZ elnöksége a bérigények és az el zetes költségvetés függvényében fenntartja a jogot, hogy nem tölti
be a pozíciót, illetve adott esetben részmunkaid s állásról, szerz déses munkakörr l is szó lehet.
Budapest, 2010. november 26.

Magyar Evez s Szövetség
elnöksége

