Nemzeti Versenysport Szövetség

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Nemzeti Versenysport Szövetség pályázatot hirdet, főtitkári munkakör ellátására.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A Főtitkárt a Nemzeti Versenysport Szövetség Elnökének
javaslatára a Nemzeti Versenysport Szövetség Elnöksége legfeljebb saját mandátumának idejére
választja és menti fel, aki a Nemzeti Versenysport Szövetséggel határozatlan időtartamú
munkaviszonyban áll.
Jogállása: A Munka Törvénykönyve szerint vezető állású munkavállalónak minősül. Közvetlen
felettese és egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke, és
elnöksége.
A munkavégzés helye: Budapest, aktuális feladathoz kötve vidék és külföld.
Feladatok:
a)
a Szövetség hivatali szervezetének irányítása a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak
megfelelően,
b)

a Szövetség tagjainak nyilvántartása,

c)
a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek előkészítése, szakmai anyagok összeállítása,
előkészítése,
d)

a munkáltatói jogkörök gyakorlása a munkaviszonyban álló dolgozók felett,

e)
az állandó és eseti bizottságok munkájának figyelemmel kísérése, szükség esetén vagy a
bizottsági elnökök kérése alapján közreműködés, segítségadás a szakmai anyagok elkészítésének
folyamatában,
f)

az aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,

g)

a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása önállóan,

h)
gondoskodik a közgyűlési és az elnökségi határozatok végrehajtásáról, és arról
rendszeresen tájékoztatja az Elnököt és az Elnökséget,
i)

meghatalmazás alapján képviseli az NVESZ-t,

j)

részt vesz az éves költségvetési terv összeállításában,

l)
bekéri, az NVESZ tagszövetségeinek időszaki beszámolóit, valamint az állami sportcélú
támogatások elosztásához szükséges adatokat; rendszerezi és nyilvántartja azokat,
m)
négy, és két éves ciklusokban előkészíti az elnökség részére a sport világeseményekkel
kapcsolatos szakmai, gazdasági, és egyéb javaslatokat,
n)
az elnökség határozataival összhangban koordinálja, az NVESZ feladat-és hatáskörébe
tartozó sport világeseményekre történő felkészüléssel, kiutazással és az azokon történő
részvétellel kapcsolatos szakmai feladatokat,
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o)
felelős az állami jutalmakra és az eredményességi támogatásra vonatkozó javaslat
összeállításáért az érintett sportágakat illetően,
p)
feladatai teljes körű ellátása érdekében együttműködik az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkárságával, az Országos Sportegészségügyi Intézettel, a
Magyar Antidopping Csoporttal, a Testnevelési Egyetemmel (TF), a Magyar Sporttudományi
Társasággal, a Magyar Edzők Társaságával, és egyéb tudományos műhelyekkel, valamint a
tagszövetségekkel, partnerszervezeteinkkel, elnökség határozatai alapján, vagy az elnök kérésének
megfelelően,
q)
közreműködik a doppingellenes tevékenységgel összefüggő sportszakmai feladatok
ellátásában,
s)
kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi sportszervezetekkel, a külföldi magyar
képviseletekkel; gondoskodik a nemzetközi szervezetektől érkező kérések/megkeresések
elintézéséről, megválaszolásáról,
t)
felelős a Nemzeti Versenysport Szövetség kommunikációs és marketing tevékenységéért,
melyet a meghatározott stratégia alapján, az elnökség és a bizottság határozataival összhangban
irányít;
u)
szervezi és biztosítja a Nemzeti Versenysport Szövetség sajtónyilvánossági,
médiakommunikációs megjelenéseit, az elnökség és a bizottság határozataival összhangban;
v)
kapcsolatot tart a Nemzeti Versenysport Szövetség szponzoraival, média támogatóival;
kezeli a szponzori és médiaszponzori szerződéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról.
Felelőssége: Feladatainak ellátásáért erkölcsi, és fegyelmi felelősséggel tartozik a munkaköri
leírásban foglaltak szerint. A munkakör betöltésével kötelező a munkaköri leírásban foglaltak
betartása, végrehajtása. Mulasztás esetén felelősségre vonható. Felelősségének mértékét,
felelősségének megállapítási módját és felelősségre vonásának szabályait a Munka Törvénykönyve
tartalmazza (a vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések szerint).
A munkaköri leírása csak a munkakör betöltőjének rendszeresen visszatérő feladatait fogja
tartalmazni. A munkakörben dolgozó a fentieken kívül köteles ellátni a munkaköréhez
kapcsolódó, de itt nem szabályozott további eseti vagy rendszeres feladatokat is, ha annak
szükségessége felmerül vagy erre az elnökségtől, vagy munkáltatójától utasítást kap.
Felelős továbbá az alábbiakért:
-

a munkaköri leírásban foglalt feladatok határidőre történő maradéktalan elvégzéséért,
a jogszabályok, szabályzatok, utasítások, határozatok, betartásáért,
a munka bizalmas jellegének biztosításáért, az adatok, információk törvény szerinti
megőrzéséért,
köteles a rendelkezésére bocsátott eszközöket, berendezések állagát megóvni, azokat
rendeltetésszerűen használni,
felelős az általa használt anyagi eszközök takarékos felhasználásáért.
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Pályázati feltételek:
•

magyar állampolgárság,

•

büntetlen előélet;

•

egészségügyi alkalmasság;

•

legalább 35 éves életkor

•

felsőfokú végzettség, lehetőleg egyetemi diploma, vagy-és sport szakirányú képzettség,
beosztás ellátásához szükséges sportszakmai ismeretek (tapasztalat);

•

középfokú angol nyelvvizsga, tárgyaló és levelező képes angol nyelvtudás,

•

előny a legalább 5 éves sportvezetői gyakorlat valamelyik köztestületben, vagy annak
valamelyik tagszervezetében, amely az IOC vagy GAIFS által elismert sportágak egyikében
működik,

•

legalább két sportszervezeti ajánlás megszerzése, vagy-és két referencia személy
megnevezése,

•

a főtitkári pozíció elnyerése után nem viselhet tisztséget semelyik köztestületben (MOB,
NVESZ, Parasport, Szabadidősport, Diáksport), sem annak valamelyik tagszervezetében,

•

a pozícióra történő megválasztás előfeltételeként, „alkalmas” minősítés megszerzése az
NVESZ illetékeseivel történő személyes meghallgatáson.

•

számítógépes felhasználói ismeretek, előnyt jelent az informatikai ismeret, és jártasság.

Készségek, képességek: Rendelkezzen a feladat elvégzéséhez szükséges szervezőkészséggel,
nyitottsággal és készséggel az új ismeretek, tapasztalatok befogadására, továbbá a
munkatársakkal, partnerekkel, a szervezet elnökségével való jó együttműködési képességgel,
valamint kapcsolatteremtési képességgel.
Fizetés, juttatások: nettó 350 000 – 400 000 Ft, megegyezés szerint + egyéb juttatások (Cafetéria,
napidíj, saját gépjármű használat költségtérítés)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

részletes életutat bemutató fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek,
munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;

•

iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló iratok másolata;

•

a szervezet működésére vonatkozó jövőkép, középtávú stratégiai elképzelés; a vezetői
munka során érvényesíteni kívánt elvek bemutatása, különös tekintettel a társszervezetek
vezetőivel való kapcsolattartás és együttműködés jellegére és jellemzőire;

•

30 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen
előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya
alatt, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi
bizonyítványt eredetiben bemutatja;
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•

nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja főtitkárrá történő megbízása esetén az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;

•

nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálása után
a NVESZ elnökségének döntését követően tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.
A pályázatok benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a NVESZ címére
történő megküldésével (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat
főtitkári munkakör betöltésére”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A határidőt követően megküldött, a pályázati feltételeknek
nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázati
benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül az előzetes szűrésen kiválasztott, érvényes, a
pályázati feltételeknek teljes mértékben megfelelő pályázatot benyújtó pályázók személyes
meghallgatására kerül sor.
Nemzeti Versenysport Szövetség Elnöksége
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