Pályázati felhívás
A Magyar Úszó Szövetség Régió Vezetőedzői munkaköreinek betöltésére
A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) pályázatot hirdet Régió Vezetőedzői pozíció
betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: Régiós vezetőedző (sportszakmai feladatokért felelős): főállás vagy
mellékállás megállapodás szerint; közvetlen felettese az adott régió Régióigazgatója
Munkavégzés helye: MÚSZ által meghatározott Régiók
1. Nyugat-Dunántúl
2. Dél-Dunántúl
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
1.
-

Klubokkal kapcsolatos közreműködés

2.
3.

Régióközpontok működési rendje
szoros együtt működés a Régióigazgatóval
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 a régió éves szakmai programjára
együttműködés a Régióvezetővel a régió éves költségvetésének megtervezésében

Klubok szakmai 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.
szakmai támogatások felhasználásának ellenőrzésében közreműködés
Szakmai feladatok
3.1. Oktatás – Régiós úszásoktatási programok szakmai felügyelete, (Úszó Nemzet
Program)
3.2. Képzések, vizsgáztatás
- részvétel a regionális szakmai minimum vizsgák lebonyolításában, igényfelmérést
követően éves ütemterv szerint. –
- Részvétel, a régiós edzők és oktatók továbbképzésében.

3.3. Utánpótlás feladatok

- a Jövő Bajnokai Program teljes szakmai körű koordinálása, felügyelete;
- Tehetséggondozó keretek összeállítása és kihirdetése, régiós versenyeken való
részvétel, felszerelések felmérése és kiosztása.
- Minimum 6 alkalom régiós foglalkozás (120-180 perces) szervezése, az ajánlott
előadók és edzők programba történő beépítése.
- JB tehetség gondozó program feladatai között a 2*1 hetes hazai edzőtábor szakmai
szervezése, levezetése a felső két korosztály érmes versenyzőinek.
- Duna Arénában, Videó elemzés szervezése a felső korosztálynak.
3.4. Egyéb
- Közreműködés a Kapitányi látogatások szervezésében, lebonyolításában
- A regionális és országos bajnokságok szervezésében való közreműködés
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felsőfokú szakirányú végzettség (szakedző/testnevelő-sportedző területen)
az adott régió sportszakmai ismerete
büntetlen előélet továbbá foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy vezetői
tisztségviselői tevékenység végzésétől eltiltás alatt nem áll
több éves vezetői tapasztalat
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 (szakedző/testnevelő-sportedző területen)
több éves edzői tapasztalat, eredményesség
az úszás sportágban jártasság, a sporttal kapcsolatos múlt
a régió tagszervezeteinek írásos támogatása
idegennyelv ismerete
szakmai előadások, publikációk

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 ajánlólevél
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, Szakmai Alelnöke, Szövetségi kapitánya, Sportszakmai
Csoportvezetője, Jogi képviselője)
1. Formai bírálat. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség: 2021. szeptember 14. 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 11 óra
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

