Magyar Úszó Szövetség / Hungarian Swimming Association
Alapítva 1907-ben / Founded in 1907

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Magyar Úszó Szövetség Főtitkári munkakörének betöltésére
A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a MÚSZ-27/2018. sz. elektronikus
határozata pályázatot hirdet főtitkári munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:
A foglalkoztatás jellege: főállású munkaviszony
A munkavégzés helye: MÚSZ székhelye, 1007 Budapest Margitsziget Hajós Alfréd sétány 2. illetve
munkaszerződés szerint.
A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatai:
A) Alapszabályi feladatok:
a)
b)
c)
d)
e)

az Elnökség és a MÚSZ Közgyűlése munkájának az összehangolása,
a MÚSZ képviseletének ellátása,
aláírási és utalványozási, bankszámla feletti rendelkezési jogkör gyakorlása önállóan,
mindazon feladatok ellátása amellyel a Közgyűlés, az Elnökség, az Elnök megbízza,
munkáltatói jogkört gyakorol a MÚSZ alkalmazottai felett,

B) SZMSZ szerinti feladatok:
a) irányítja az Iroda működését, munkáltatói jogokat gyakorol a MÚSZ alkalmazottai felett,
továbbá gyakorolja a szerződéses jogviszony alapján létrejött jogokat és kötelezettségeket az
iroda tagjai és szerződéses partnerei tekintetében.
b) a MÚSZ szervei által hozott határozatok végrehajtása (végrehajtatása) és azok ellenőrzése;
c) Elnökségi ülések előkészítése, szervezése;
d) rendszeres kapcsolatot tart a társszövetségekkel, tagszervezetekkel, a nemzetközi és hazai
sportszervezetekkel, doppingellenes szervezetekkel;
e) Elnökkel egyeztetve kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel;
f) a szövetség honlapján megjelenő információkat koordinálja.
C) Egyéb feladatok:
Ellátja azokat a feladatokat, melyeket munkaköri leírásába foglaltak vagy a MÚSZ szervei
feladatkörébe utalnak.
Pályázati feltételek:
a) a 157/2004 (V.18.) Kormány rendelet mellékletének jegyzéke 7. pontjában meghatározott
képesítés igazolása, (diploma, egyéb oklevél)
b) büntetlen előélet, (erkölcsi bizonyítvány)
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c) foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy vezető tisztségviselői tevékenység végzésétől eltiltás alatt
nem állt,
d) több éves vezetői és szervezési tapasztalat,
e) számítógép felhasználói ismeret (Word, Excel, Power Point),
f) tárgyalóképes angol nyelvtudás,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) legalább 10 éves sportszakmai vezetői tapasztalat,
b) közgazdasági, jogi felsőfokú végzettség,
c) úszás sportágban, sportszakmai múlt,
A pályázat részeként benyújtandó okiratok:
Minden olyan okirat mely az előző pontokban foglaltakat igazolja valamint a munkakör ellátásával
kapcsolatos terveket tartalmazza valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a MÚSZ az
elbírálás kapcsán felhasználhatja.
Elbírálás:
A pályázatokat az Elnökség bírálja el.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a musz@musz.hu címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.07.15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 08.15.
A munkaviszony kezdő napja: 2018. 09. 01.
Budapest, 2018. június 14.

dr. Wladár Sándor
elnök

