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Pályázati felhívás
–
a felnıtt férfi válogatott szövetségi
kapitányi posztjára
A Magyar Floorball Szakszövetség (továbbiakban MFSZ) pályázatot hirdet a
FELNİTT FÉRFI FLOORBALL VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNY
-i poszt betöltésére.

A szövetségi kapitány feladata:
- a meghatározott, írásba foglalt és elıre közölt felkészülési terv végrehajtása
- felkészíteni a magyar férfi floorball válogatottat a 2010 februárjában megrendezésre
kerülı felnıtt férfi világbajnoki selejtezıtornára (továbbiakban selejtezı), valamint
továbbjutás esetén a 2010 decemberében megrendezendı felnıtt férfi világbajnokságra
(Finnország, továbbiakban VB)
- a kijelölt szövetségi kapitány javaslatot tesz az elnökségnek a csapat mellett dolgozó
személyekre (pl.: szövetségi edzı, kapcsolattartásért felelıs vezetı, menedzser)
- kapcsolattartás a játékosokat adó klubokkal, az MFSZ Elnökségével, Bizottságaival
(különösen az elnökségbıl a válogatottakért felelıs személy, valamint Versenybizottság).
- a válogatási elvek meghatározása
- kb. 4 havi rendszerességgel beszámoló az elmúlt idıszakban elvégzett munkáról,
elvárások, észrevételek jelzése. (2009. május 31, szeptember 30, 2010. február 15, május
31, szeptember 30)
- a férfi válogatott irányítása a különbözı tornákon, kiemelve a selejtezıtornát és a VB-t.
- a selejtezı költségvetés tervezetét a selejtezı elıtt legkésıbb 6 hónappal le kell adni az
elnökségnek
- a VB költségvetés tervezetét a VB elıtt legkésıbb 6 hónappal le kell adni az elnökségnek
- a selejtezıtorna, valamint a VB után beszámoló tartása az elnökségnek
Az MFSZ biztosítja:
- költségvetésben meghatározott összeget a felkészülésre, a selejtezın, illetve a VB-n való
részvételre;
- a válogatott tornákon 1 fı technikai vezetıt (amennyiben a Szövetségi kapitány igényli);
- kapcsolattartás, információáramlást segítését;
- minimum két szakvezetı selejtezıtornán és VB-n történı részvételének költségeit;
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A pályázatnak tartalmazni kell:
- pályázó nevét, életkorát, végzettségét, nyelvtudását, elérhetıségét (vezetékes v.
mobiltelefonszám, e-mail cím)
- rövid bemutatkozást, sport területén eddig végzett munkáját, eredményeit, szakirányú
szakképzettségét (ezek az elbírálásnál elınyt jelentenek). Ennek formája lehetıleg
önéletrajz legyen.
- sporttudományok területén szerzett végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t vagy ezek
másolatait;
- felkészülés menetének tervezetét, részletes szakmai tervvel;
- a válogatás legfontosabbnak vélt kritériumairól rövid írásos összefoglaló, mely lehet a
szakmai terv része;
- a válogatott stábjának tervezett összetételét;
- esetleges referenciáit;
A szövetségi kapitányi posztot elnyerı személy 2010. február 15-ig, a VB-re való kijutás
esetén 2010. december 31-ig töltheti be posztját.
A pályázatokat: 2009. február 10-ig kell benyújtani:
a) postai úton: Magyar Floorball Szakszövetség, MSH, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
b) és e-mailben: laszlo.voros@hunfloorball.hu címre
Az MFSZ fenntartja magának a jogot, hogy a posztot meghívásos úton töltse be.

Bıvebb felvilágosítás és információ: Vörös László (laszlo.voros@hunfloorball.hu)

Budapest, 2009. január 17.

Vörös László sk
Magyar Floorball Szakszövetség, elnök

www.fatpipe.hu

www.salming.hu

www.jadberg.hu

