Pályázati felhívás

A Magyar Úszó Szövetség Régióvezető munkakörének betöltésére
A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) pályázatot hirdet régióigazgatói pozíció
betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: Régió igazgató (operatív szervezésért és kapcsolattartásokért felel):
főállás, munkaviszony keretében; közvetlen felettese a MÚSZ sportszakmai vezetője
Munkavégzés helye: MÚSZ által meghatározott Régió
1. Dél-Dunántúl
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

-

Régióközpontok működési rendje
belső struktúra működtetése az Elnökség által meghatározott szempontok alapján
szoros együtt működés a régió Vezetőedzőjével
kapcsolattartás és együttműködés a Munkáltatóval, a MÚSZ Sportszakmai csoportjával,
az Elnökséggel, a Bizottsággal, az Edző Bizottsággal és más bizottságokkal
kapcsolattartás a MÚSZ más régióival
javaslattétel az éves működési stratégiára és költségvetésre
javaslattétel az Elnökség felé a működést érintően

-

Gazdasági feladatok
éves régiós terv és beszámoló készítése
régiós költségvetés összeállítása, nyomon követése
tagszervezetek részére elszámolási tanácsadásban közreműködés
megrendelések, beszerzések menedzselése

1.
-

2.

Klubokkal kapcsolatos közreműködés

3.
-

-

a régió adatbázisának elkészítése, folyamatos frissítése (egyesületek, edzők, oktatók,
közoktatási intézmények, felsőfokú oktatási intézmények, sportegészségügyi,
sporttudományi központok)
Klubok igényeinek folyamatos felmérése, továbbítása a MÚSZ felé
Nyilvántartás, adminisztráció, kapcsolattartás
kapcsolattartás és együttműködés a régió egyesületeivel, versenyzőivel, MÚSZ
Elnökséggel, az Edző Bizottsággal és UP Edző Bizottsággal.
kommunikációs, kapcsolattartási folyamatok kialakítása, a régió egyesületeinek
folyamatos meghallgatása, problémák feltárása, és megoldásának elősegítése.
Támogatások felhasználásának ellenőrzésében közreműködés
pályázatokról tájékoztatás, azok előzetes véleményezése

4.

Szakmai feladatok
3.1. Oktatás – Régiós úszásoktatási programok, koordinálása, felügyelete, (Úszó Nemzet
Program regionális koordinációja)
-

Oktatási programok, úszótanfolyamok koordinálása, felügyelet (együttműködések
kialakítása és felügyelete az önkormányzatokkal, KLIK-kel, intézmény fenntartókkal)
Oktatók végzettségének, szakmai tapasztalatának nyilvántartása, ellenőrzése
Az úszásoktatással kapcsolatosan ellenőrzött keretek kialakítása
Vízilabda egyesületekkel való kapcsolattartás, együttműködési keretek kialakítása, a
MÚSZ és az MVLSZ Elnökségei által meghatározott irányelvek gyakorlati
megvalósítása
3.2. Képzések
- MÚSZ továbbképzéseibe való becsatlakozás, működtetésben, szervezésben való
segítségnyújtás.
- OMSZ, újra élesztési tanfolyamok szervezése a régió oktatóinak és edzőinek. (MÚSZ
licensz feltétel.)
-Versenybírói képzések szervezése igényfelmérés alapján, éves ütemterv szerint.
3.3. Egyéb
- Kapitányi látogatások szervezése
- A regionális és országos bajnokságok szervezésében való közreműködés
- Szakmai Minimum vizsga szervezése

5.
-

-

Létesítmény koordináció
Létesítménytérkép kialakítása, folyamatos aktualizálása (uszodák, medencék,
programokhoz rendelhető óvodák, oktatási intézmények, egészségügyi központok,
egyetemek, stb.)
Létesítményfejlesztési programokban közreműködés
Létesítmény akkreditációban, hitelesítésben való közreműködés
infrastrukturális pályázatok megvalósításának ellenőrzése

Pályázati feltételek:
•
•
•
•

felsőfokú szakirányú végzettség (vagy megkezdett felsőfokú sportszakirányú
tanulmány)
az adott régió sportszakmai ismerete
büntetlen előélet továbbá foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy vezetői
tisztségviselői tevékenység végzésétől eltiltás alatt nem áll
több éves vezetői és szervezési tapasztalat, rutin

•
•
•
•
•
•
•

határozott fellépés a MÚSZ szervezetei által hozott határozatok végrehajtása során
számítógép felhasználói szintű ismeret (MS Office)
önálló, gyors, kreatív, alapos munkavégzés
jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség
csapatmunka
jó munkaszervezési készség
problémamegoldó képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•
•
•
•
•

szakirányú végzettség (sportszervezés-sportmenedzsment illetve sportedző/testnevelő
területen)
több éves sportvezetői, sportszervezői, menedzselési tapasztalat
a sport államitámogatás rendszerének ismerete
az úszás sportágban jártasság, a sporttal kapcsolatos múlt
tapasztalat pályázatírás, pályázat előkészítés területén
a régió tagszervezeteinek írásos támogatása
idegennyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pályázati kérelem
szakmai önéletrajz (korábbi szakmai tevékenységek rövid ismertetése)
motivációs levél
iskolai végzettséget igazoló diploma/ák másolata
nyelvvizsga bizonyítvány (opcionális)
erkölcsi bizonyítvány
korábbi munkakörök betöltését igazoló nyilatkozat
adott régióból legalább 1 MÚSZ tagszervezete által kiállított ajánló levél
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az illetékesek megismerhetik.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 8 szerda 16.00 óra.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a musz@musz.hu e-mail címre
A pályázat bírálatának menete: A beérkezett pályázatokat a MÚSZ kijelölt bizottsága
bírálja el (MÚSZ Elnöke, Általános Alelnöke, Sportszakmai Csoportvezetője, Jogi képviselő)
1. Formai bírálat. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség: 2021. szeptember 14. kedd 16.00
határidővel. Ennek elmulasztása esetén a pályázat elutasításra kerül.
2. Szakmai bírálat - Személyes meghallgatás: a formai bírálaton megfelelő, a bizottság által
szakmailag javasolt pályázok személyes meghallgatása – tervezett időpont 2021. szeptember
17. péntek

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 22. (A kijelölt bizottság javaslatát a
MÚSZ elnöke terjeszti az Elnökség elé jóváhagyásra).
Munkavégzés kezdete: 2021. október 04.

Budapest, 2021. augusztus 23.

Wladár Sándor
elnök

