
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 
 

a Magyar Röplabda Szövetség Operatív Igazgatói munkakörének betöltésére 

 

A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban: MRSZ) Operatív Igazgatói beosztás betöltésére pályázatot hirdet. 

 

Foglalkoztatás jellege:  teljes foglalkoztatási munkaviszony keretében 

Munkavégzés helye:  Budapest, Magyar Röplabda Szövetség irodája 

 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: 

• Az MRSZ Főtitkár adminisztratív feladatainak segítése, 

ennek keretében leginkább: 

o MRSZ Elnökségi ülések előkészítése, szervezése, adminisztrációs feladatok ellátása 

o MRSZ Közgyűlések előkészítése, szervezése, adminisztrációs feladatok ellátása 
o az MRSZ Elnökség és az MRSZ iroda munkájának összehangolása, a határozatok 

végrehajtásának ellenőrzése 

o az MRSZ Szakbizottságok munkájának összehangolása, a javaslatok, előterjesztések elkészítési 

folyamatának ellenőrzése 

o MRSZ Főtitkár szükség szerinti helyettesítése 

• az MRSZ Iroda Igazgatóságai és részlegei közötti munkafolyamatok kontrolálása, 

ennek érdekében: 

o hatáskörhöz kötött aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása; 

o utasítási jogkör gyakorlása az MRSZ operatív alkalmazottai felett 

• szerződéses jogviszony alapján létrejött jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben kapcsolattartás az 

MRSZ felettes szerveivel (Minisztériumok, Köztestületek, Hatóságok)  

• szerződéses jogviszony alapján létrejött jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben kapcsolattartás az 

MRSZ Tagszervezeteivel, szerződött partnereivel 

• az MRSZ Közgyűlés, Elnökség, Elnök, valamint a Főtitkár által rábízott feladatok ellátása; 

 

Pályázati feltételek: 

• büntetlen előélet; 

• foglalkozástól vagy vezető tisztség eltiltás hatálya alatt nem áll; 

• több éves vezetői és munkaszervezési tapasztalat; 

• sportműveltségi területen szerzett végzettség; 

• számítógépes programok felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Powerpoint); 

• önálló, gyors, kreatív, alapos munkavégzés; 

• tárgyalóképes angol nyelvtudás; 

• jó kapcsolatteremtő, diplomáciai és kommunikációs képesség, csapatmunka és munkaszervezési készség, 

delegálni tudás képessége; 

• gépjárművezetői engedély. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• több éves sportszakmai vezetői tapasztalat; 

• szervezetfejlesztésben, vállalatirányításban és ezek rendszereiben való jártasság 

• állami pályázati rendszerek, elszámolási folyamatok ismerete;  

• közgazdasági, jogi vagy gazdasági végzettség; 

• gyors problémamegoldó képesség, stratégiai gondolkodásmód 

• a röplabdasportágban jártasság, a sportági múlt 



A pályázati anyag részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A pályázati anyag motivációs levélből, szakmai önéletrajzból, erkölcsi bizonyítványból, több éves vezetői és 

szervezési munkakör betöltését igazoló nyilatkozatból/ajánlólevélből, valamint az eddigi szakmai 

tevékenység ismertetéséből és a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervekből és az azok megvalósítására 

vonatkozó elképzelések ismertetéséből áll. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arról, 

hogy a pályázat tartalmát az arra illetékesek megismerhetik, valamint tartalmaznia kell a bérezési és egyéb 

juttatásokra vonatkozó igényeket is. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. január 19. 

A pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikusan: hunvolley@hunvolley.hu 

Postai úton az MRSZ címére: 1134 Budapest, Váci út 19. 

Személyesen az MRSZ Irodába leadva: munkaidőben 8 és 16 óra 

között a 1134 Budapest, Váci út 19., Panoráma irodaház II. emelet 

Munkába állás tervezett időpontja:  2018. február 1. 
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