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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

a Magyar Röplabda Szövetség Szakmai Igazgatói munkakörének betöltésére 

 

 

A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban: MRSZ) Szakmai Igazgatói beosztás betöltésére 

pályázatot hirdet. 

 

Foglalkoztatás jellege:  teljes foglalkoztatási munkaviszony keretében 

Munkavégzés helye:  Budapest, Magyar Röplabda Szövetség irodája 

 

A Szövetség a sportág sportszakmai feladatainak tervezésére, megvalósításának összefogására az 

SZMSZ alapján a Szakmai Igazgató a felelős.   

 

A Szakmai Igazgatót az MRSZ elnöksége nevezi ki és menti fel. A szakmai igazgató a Szövetséggel 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állhat, felette munkaviszony 

esetén a munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja. A Szakmai Igazgató egyben az MRSZ Szakmai 

Kollégiumának vezetője is. 

 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: 

 

• a sportág szakmai (felnőtt és utánpótlás sportszakmai) tevékenységének működtetése, 

stratégiájának kialakítása;  

• az éves (felnőtt és utánpótlás) szakmai terv (versenynaptár) elkészítése, végrehajtása, 

• a felnőtt és utánpótlás válogatott keretek kialakításában és működtetésében való aktív, irányító 

közreműködés,  

• a felnőtt és utánpótlás hivatalos eseményekre, bajnokságokra, válogatott mérkőzésekre a keretek 

kialakításában való aktív, irányító közreműködés;  

• szakmai (felnőtt és utánpótlás sportszakmai) továbbképzések, publikációk, statisztikák felügyelete, 

• a felnőtt és utánpótlás korcsoportok sportszakmai tevékenységének felügyelete, 

• az edzőképzések, a továbbképzések, konferenciák, tekintetében kapcsolatot tart és együttműködik 

a Testnevelési Egyetemmel, 

• kezdeményezi a célkitűzések, programok, tervek, szakanyagok, irányelvek és útmutatók 

elkészítését 

• kialakítja és felügyeli a területi/régiós szakfelügyeleti rendszert, 

• a Szövetség stratégiájában és tervében szereplő célkitűzések és feladatok, megvalósítása 

érdekében együttműködik a régiók vezető munkatársaival, 

• vezeti, illetve felügyeli, az MRSZ Szakmai Kollégiumát, illetve az Ifjúsági- és Utánpótlás Bizottságot 

és a Versenybizottságot, 

• 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; 
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Pályázati feltételek: 

 

• büntetlen előélet; 

• foglalkozástól vagy vezető tisztség eltiltás hatálya alatt nem áll; 

• több éves, röplabdázás sportágban szerzett sportszakmai tapasztalat, 

• röplabdázás sportágban szerzett felsőfokú szakedzői diploma, vagy röplabdázás sportágban 

szerzett sportedzői végzettség megfelelő szakmai múlttal, de csak abban az esetben, ha 

sporttudományi területen szerzett felsőfokú diplomával rendelkezik; 

• számítógépes programok felhasználói szintű ismerete; 

• önálló, gyors, kreatív, alapos munkavégzés; 

• kommunikációs szintű angol nyelvtudás; 

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

készség; 

• gépjárművezetői engedély. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

• gyors problémamegoldó képesség, stratégiai gondolkodásmód, 

• több éves vezetői és munkaszervezési tapasztalat; 

• sportági nemzetközi jártasság 

 

A pályázati anyag részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

• A pályázati anyag a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatából, motivációs 

levélből, szakmai önéletrajzból, erkölcsi bizonyítványból, több éves sportszakmai, edzői 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:  2019. június 24. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikusan: ludvigzsolt@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 I. emelet 

 

Munkába állás tervezett időpontja:  2019. július hónap 

 

 

 

 

a Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége 
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