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Pályázati felhívás
A Magyar Ejtőernyős Szövetség pályázatot hirdet
a szakmai igazgató beosztás betöltésére.
Főbb feladatok, munkák:
• a MESZ Képző Szervezet vezetése
• kapcsolattartás a hatósággal
• kapcsolattartás a főoktatókkal és a szakmai vezetőkkel
• szakmai ajánlások, szabályzatok kidolgozása, a kidolgozás koordinálása
• kapcsolattartás a KBSZ-szel
Az álláshoz tartozó feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felsőfokú végzettség,
legalább 15 éves folyamatos ejtőernyős szakmai gyakorlat,
folyamatos MESZ tagság,
legalább folyamatos 10 éves ejtőernyős szakszolgálati engedély,
hazai D képzettségi szint,
aktív ejtőernyős tevékenység,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
részletes szakmai önéletrajz,
szakmai koncepció (max. 3 oldal),
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

Az állás betöltéséhez előnyt jelentő feltételek:
• szakmai tapasztalat a BKLC, vagy az AFF képzés területén,
• idegen nyelvismeret, elsősorban angol,
• közigazgatási vagy hatósági gyakorlat,
• kiváló kommunikációs készség,
• számlaképesség.
A munkavégzés helye: Budapest, és változó helyszínek
Munkaviszony: határozatlan idejű
Munkaidő: kötetlen
Bérezés: megegyezés szerint, a fizetési igényt, a bérezés módját (alkalmazotti
jogviszony, megbízási szerződés, stb.) a pályázathoz csatolni kell
Munkakezdés ideje: Az eredményhirdetést követő 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának határideje és módja:
Postai úton 2016. június 30. 24:00
A pályázatot írásban, zárt borítékban kell megküldeni a MESZ 1138 Budapest,
Dagály u. 11. címére. A borítékra kérjük ráírni: Szakmai igazgatói pályázat.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó nevét, elérhetőségét,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• szakmai koncepciót (max. 3 oldal),
A feltételek teljesítését igazoló eredeti okmányokat a meghallgatáskor kell bemutatni.
A pályázat értékelésének módja, eredményhirdetés:
Pályázat beadó nem lehet a szakmai fórum tagja.
A szakmai fórum az elnökség egy megbízott tagjából (bizottságvezető, a 4 fő
főoktatóból és 4 fő szakmai vezetőből áll, összesen 9 fő.
A beérkezett pályázatokat a MESZ szakmai fóruma értékeli, 2016. július 14-ig és
javaslatát július 14-én a MESZ Elnöksége elé terjeszti.
Az Elnökség döntése alapján a nyertes pályázót a MESZ elnöke nevezi ki, legkésőbb
2016. július 30-ig.
A szakmai igazgatói pályázat eredményét a MESZ a honlapján közzéteszi.
Budapest, 2016. június 07.
MESZ Elnökség

