Magyar Rögbi Szövetség
Hungarian Rugby Union

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CÍM: TECHNIKAI IGAZGATÓI feladatkör ellátása

FELADATKÖR:
- a tagokkal egyeztetve kialakítja és megvalósítja a Magyar Rögbi Szövetség szakmai
stratégiai tervét,
- elkészíti és részt vesz a szövetség képzési programjában,
- tanácsadással segíti az egyesületek szakmai és sportpolitikai munkáját,
- információkkal elősegíti a szövetségi döntéseket,
- megalkotja a magyar rögbi versenyrendszerét, és felügyeli azt, döntési jogkört gyakorol,
- írásos beszámolót készít az elvégzett munkájáról legalább 90 naponta,
- együttműködik az MRGSZ rögbi igazgatóval
- együttműködik a női és férfi sportigazgatóval
- támogatja a válogatottakban végzett munkát,
- szerepet vállal a szövetségi rendezvényeken.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
- államilag elismert sportszakmai végzettség,
- a sportágban szerzett edzői, csapatvezetői és/vagy játékvezetői tapasztalat,
- „B kategóriás” gépjármű vezetési gyakorlat és saját tulajdonú gépjármű,
- felhasználói szintű informatikai ismeretek (Szöveg-, táblázatszerkesztés, Internet),
- büntetlen, feddhetetlen előélet,
- jó megjelenés, kommunikatív készség, agilitás,
- nagyfokú önállóság, kezdeményezőkészség,
- sport iránti elkötelezettség.
Előnyt jelent:
-

oktatási tapasztalat,
egyéb sportszakmai végzettségek,
vezetési tapasztalat,
további rögbiben hivatalos nyelv ismerete (angol, francia, orosz)

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
- a hazai és külföldi versenyeken, rendezvényeken, kongresszusokon,
- hazai kluboknál,
- szervezett képzéseken, workshopokon,
- irodai szintű rendelkezésre állás 24 órán belüli emailes és mobil telefonos
rendelkezésre állás.
AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI:
- vállalkozói formában, díjazás: megállapodás szerint
- MRGSZ flottában mobiltelefon előfizetés
A TISZTSÉG BETÖLTÉSÉNEK IDŐTARTAMA: 2019. február 1. – 2020. december 31.

PÁLYÁZATI REND:
- megjelenés ideje: 2018. december 3.
- megjelenés helye: online, rugby.hu weboldal
- benyújtás módja: PDF dokumentumban a rugby@rugby.hu email címre
- beadás határideje: 2018. december 28.; 24:00
- elbírálás: a pályázatot a Magyar Rögbi Szövetség elnöksége bírálja el, és dönt a kinevezésről
- elbírálás határideje: 2019. január 14.
- értesítés a kinevezésről: 2019. január 15.
PÁLYÁZATI ELEMEK:
- a pályázó adatai (név, lakcím, email és telefon elérhetőségek)
- rövid szakmai bemutatkozás
- nemzetközi kötelezettségek
- helyzetelemzés, játékosállomány
- koncepció, működési rend
- szakmai stáb / szövetségi vezető edzők
- rövid programterv, nagyságrendi költségvetés
- igények
A felkért jelölt által készített szakmai anyag benyújtásának módja: PDF dokumentumban a
rugby@rugby.hu email címre.
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