PÁLYÁZAT
A MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG
SZAKMAI IGAZGATÓJÁNAK
kiválasztásához
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Elnöksége az Alapszabály 25.§ (2) bekezdés f)
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva nevezi ki a Szakmai igazgatót.
I. A Szakmai igazgató feladata és hatásköre általában a teljes kajak-kenu sportág
működésének, fejlesztésének tervezése, koncepciók kidolgozása, a végrehajtásuk irányítása, a
sportág társadalmi beágyazottságát elősegítő tevékenységektől az olimpia centrikus élsport
eredményességének biztosításáig, részletes feladatát és hatáskörét az Alapszabály határozza
meg. A Szövetség 2016. december 9-i közgyűlésén az Alapszabály módosítása esetén a
Szakmai igazgató feladata és hatásköre változhat. A Szövetség hatályos Alapszabálya a
www.kajakkenusport.hu elnevezésű honlapján található, a módosítás tervezete – amennyiben
a pályázó számára nem ismert – a Szövetségtől elektronikusan igényelhető (info@mkksz.hu).
Az Elnökség arra törekszik, hogy olyan személyt válasszon, aki az Alapszabályban
meghatározott feladatokon túl, a magyar kajak-kenu sportág hagyományait ismeri és a
szövetség hivatali szervezetében a sportszakmai tevékenységet, a programok szervezését,
koordinálását a hagyományoknak megfelelő színvonalon, kellő tapasztalattal, ugyanakkor a
mai társadalmi-gazdasági környezet átfogó ismeretével képes vezetni.
II. Az Elnökség határozott időtartamra, 2017. január 1. napjától 2018. szeptember 30.
napjáig nevezi ki a Szakmai igazgatót, a Szakmai igazgató feladatait határozatlan időre szóló
főfoglalkozású munkaviszonyban látja el. A szakmai kötelezettségek nem teljesítése, vagy
nem megfelelő színvonalú teljesítése esetén az Elnökség fenntartja magának azt a jogot, hogy
a kinevezésre vonatkozó döntését megváltoztassa.
III. Az Elnökség 7/2016/14. Elnökségi határozatában pályázat kiírását rendelte el a
Szakmai igazgató személyére:
1.
Pályázatot bárki benyújthat, aki a pályázati feltételeknek megfelel. A
pályázónak csatolnia kell a 2. pontban meghatározott alapkövetelményeket igazoló okiratok
másolatát, szakmai önéletrajzát, továbbá koncepcióját a feladat ellátásáról, valamint meg kell
jelölnie javadalmazási igényét.
2.

Az Elnökség a pályázat elbírálásánál alapkövetelménynek (hiánya kizáró ok)

tekinti
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, (nyilatkozat elegendő, igazolás a munkakör betöltéséig)
főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség, és a sportszervező, -menedzser,
sportedző (kajak-kenu), végzettségek közül valamelyik vagy testnevelő tanár,
sportmenedzser, szakedző (kajak-kenu) diplomák közül valamelyik,
legalább négyéves a kajak-kenu sportágban szerzett szakmai gyakorlat,
tapasztalat, (sportszervezeti irányítási, szervezési feladatok, edzői gyakorlat, sportszakemberi,
sportmenedzseri tapasztalat),
személygépkocsi vezetői jogosítvány,
felhasználói szintű informatikai ismeret (ECDL vizsga nem kötelező, de előnyt
jelent),

2
nincs vagy megszüntethető az összeférhetetlenség kinevezés esetén
(nyilatkozat arról, hogy a pályázó a Szövetség egyik tagszervezete sem foglalkoztatja munkavagy megbízási jogviszony keretében, nem aktív edző vagy versenyző, a masters korosztályt
és sárkányhajó szakágat kivéve, illetőleg a felsorolt összeférhetetlenségi okokat kinevezése
esetén 30 napon belül megszünteti).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az angol nyelv legalább társalgási szintű
ismerete.
3.
A pályázónak írásban ismertetnie kell koncepcióját a szakmai igazgatói
feladatok ellátásáról, a szakmai struktúra felépítéséről, belső feladatmegosztásáról, a szakmai
feladat- és hatáskörök csoportosításáról, működtetéséről.
4.
A pályázónak írásban ismertetnie kell azokat a szakembereket, akikkel
kinevezése esetén a szakmai feladatok megvalósítása során dolgozni szeretne (mennyi
főállású, illetve részmunkaidős státusszal számol). Az Elnökséget nem köti a pályázatban
megjelölt szakember-névsor.
5.
A pályázónak igény esetén az Elnökség előtt is ki kell fejtenie szóban szakmai
elképzeléseit.
6.
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Szövetség
Elnöksége a benyújtott pályázatot nyílt ülésen tárgyalhatja, továbbá arról, hogy az általa
benyújtott szakmai koncepciót a Szövetség honlapján közzéteheti, a pályázat eredményétől
függetlenül szabadon felhasználhatja.
7.
A pályázónak – amennyiben pályázatát az Alapszabály-módosítást megelőzően
nyújtja be – nyilatkoznia kell arról, hogy a módosítási javaslat közgyűlési elfogadása esetén is
fenntartja-e pályázatát.
IV. Az Elnökség a szakmai igazgatót megegyezés szerinti munkabérért és a
jogszabályoknak, valamint a szövetségi szabályzatoknak megfelelő költségek megtérítése
mellett kívánja foglalkoztatni. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. január 1.
V. A pályázat benyújtásának
módja: 2, azaz két nyomtatott példányban és informatikai adathordozón (pendrive)
beérkezési határideje: 2016. december 12. (hétfő), 14.00 óra
helye: Magyar Kajak-Kenu Szövetség 1138 Budapest, Latorca u. 2.
VI. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.
VII. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Elnöksége fenntartja magának azt a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Budapest, 2016. november 29.
Schmidt Gábor
Főtitkár

