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Pályázat
A Magyar Floorball Szakszövetség (MFSZ) pályázatot hirdet az alábbi poszt betöltésére.

NŐI UTÁNPÓTLÁS VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNY
aki, 2020. május 31-ig felkészíti a magyar női junior floorball válogatottat a megrendezésre
kerülő világbajnoki kvalifikációkra és továbbjutás esetén a világbajnokságra.
A szövetségi kapitány feladata:
-

javaslatot tenni a csapatok mellett dolgozó két kötelező személyre (edző, menedzser),
valamint esetleges további személyekre (pl.: edző, orvos, gyúró stb.) és munkájuk
koordinálása
meghatározni a válogatási elveket
elkészíteni és jóváhagyatni az egységes felkészülési tervet
benyújtani a felkészülések, a kvalifikációs versenyek és a VB-k pénzügyi tervezetét
a felkészülési terv szerint vezetni a felkészülést
irányítani a csapatokat a hazai és nemzetközi mérkőzéseken
az adminisztrációs kötelezettségeknek eleget tenni a felkészülési tornák, kvalifikációs
versenyek és a VB-k kapcsán
kapcsolatot tartani a játékosokkal, csapatvezetőikkel, az MFSZ elnökségével,
bizottságaival, a Főtitkárral
féléves beszámolót készíteni az elvégzett munkáról, elvárások, észrevételek jelzése
a kvalifikációs versenyek és VB-k után beszámolót és értékelést készíteni

Az MFSZ biztosítja:
-

a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésben meghatározott összeget az egységes
felkészülésre, a kvalifikációs versenyekre és a VB-ken való részvételre
két szakvezető költségét a felkészülés, kvalifikációs versenyek és a VB-k folyamán
kapcsolattartás, információáramlás segítését

A pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező:
-

önéletrajzát:
- pályázó személyes adatai: név, életkor, végzettség, nyelvtudás, elérhetőségek stb.
- pályázó szakmai múltja: szakirányú szakképzettségek (a végzettséget igazoló
dokumentumok másolata), a sport területén eddig végzett munkák, eredmények,
referenciák
- kapitányi motivációs levél
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-

szakmai tervét:
- a válogatás legfontosabbnak tartott kritériumairól rövid írásos összefoglaló
- az egységes felkészülés koncepcionális ismertetése
- az egységes felkészülés menetének tervezete
- a válogatott stábjának tervezett összetétele (min. 1 edző, 1 menedzser)

Az elbírálás főbb szempontjai:
-

a pályázó szakmai képesítése, eddigi eredményei
a benyújtott egységes szakmai terv
a válogatott stábjának összetétele

A szövetségi kapitányi posztot elnyerő személy megbízatása 2020 májusig szól, de közös
elhatározás alapján ez meghosszabbítható határozatlan időre vagy felmondható 60 napos
felmondási idővel.
A pályázatokat 2019. március 31-ig kell benyújtani:
a) postai úton: Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
b) e-mailben: fotitkar@hunfloorball.hu címre.
Az MFSZ fenntartja magának a jogot, hogy a posztot meghívásos úton töltse be!
Bővebb felvilágosítás és információ: Jaczkó Róbert Gyula főtitkár (fotitkar@hunfloorball.hu)

Budapest, 2019. február 7.

Veisz László s.k.
elnök
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