
Pál  y  áz  a  ti          k  ií  r  ás         a         Mag  y  ar  Sakksz  ö  vetség     
Fér  f  i         szöv  e  t  ségi          k  a  p  i  t  án  y  i         pos  z  tj  á  nak         be  t  ölt  é  sére  

Tárgy:
Nyílt pályázat a Magyar Sakkszövetség férfi szövetségi kapitányi posztjának betöltésére.

Pályázatot meghirdető szerv:
Magyar Sakkszövetség (1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.)

A pályázat benyújtásának helye:
Magyar Sakkszövetség (1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.)

Munkavégzés helye:

- 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. 
- felkészülés, edzőtáborok és versenyek helyszínei szerint.

A megbízás időtartama:

Határozott  idejű: 2017. március  1-től – 2018.  január 31-ig,  amely a felek kölcsönös
megelégedettsége esetén közös megegyezéssel hosszabbítható. 

A pályázat benyújtásának módja:
- 3 írásos példányban, zárt borítékban, a Magyar Sakkszövetség elnökségének címezve,
- postán ajánlott küldeményként,  vagy személyesen (amelyen szerepel  a  pályázat
benyújtójának neve) Rácz Zoltán főtitkárnak, vagy Pilmayer Katalin titkárnőnek leadva.

A pályázat benyújtásának határideje:

- személyesen: 2017. február 10. 12 óra 
- postai úton: 2017. február 13. a MSSZ címére (a feltüntetett határidő a beérkezés napja)

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. február 27. 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

2017. március 1.

A foglalkoztatás jellege:

megbízási jogviszony

A foglalkoztatás bérezése:

Megegyezés szerint
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Képesítési és egyéb feltételek:

- felsőfokú  sakk szakedzői végzettség,  vagy  FIDE  trainer  szakképesítés,  vagy az
élversenyzőkkel való felkészülési tapasztalat

- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet, amelyet hatósági igazolvánnyal (erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.
- angol nyelv ismerete társalgási és levelezési szinten,

Az elbírálásnál előnyt jelent:

- edzői munkakörben szerzett tapasztalat
- jó kommunikációs, problémamegoldó készség
- orosz, német nyelv társalgási szintű ismerete
- igény és képesség a csapatmunkára
- precizitás, megbízhatóság

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

- részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza  a pályázó  versenyzői és  edzői
pályafutását,
- szakmai múlt bemutatása,
- a végzettséget, szakképzettségét igazoló eredeti okirat(ok) másolata,
- erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megrendeléséről szóló hiteles igazolás)

Szakmai terv:

- a férfiválogatott helyzetének felmérése, program kidolgozása a 2017-2020 közötti időszakra
- szakmai célok kijelölése,
- a célok eléréséhez szükséges eszközök, feltételek meghatározása,

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- a felnőtt  válogatott tevékenységének irányítása, a szakmai munka ellenőrzése,
koordinálása
- a felnőtt válogatott keret felkészülési programjának kidolgozása
- a felnőtt válogatott keret hazai és nemzetközi versenyprogramjának kidolgozása
- a válogatási elvek kidolgozása és betartatása
- a válogatott keretek összeállítását követően annak előterjesztése az elnökség részére,
- a  válogatási elvek alapján a szövetségi kapitány javaslatot  tesz  az  egyes  nemzetközi
világversenyeken induló csapatok kijelölésére, melyet az elnökség fogad el,
- folyamatos kapcsolattartás a válogatott keret versenyzőivel
- együttműködés az elnökkel, a főtitkárral, szakmai alelnökkel
- edzőtáborok szakmai feltételeinek megtervezése, és szervezése
- a  Szövetség kommunikációs stratégiájának megfelelően az  elnökkel, a kommunikációs
vezetővel, az  alelnökkel  és a főtitkárral  egyeztetve a  hírközlő szervek tájékoztatása   a
válogatott keret tevékenységével összefüggő kérdésekről
- mindazoknak a szakmai feladatoknak az ellátása, melyeket  az Alapszabály vagy
egyéb szabályzat és az elnökség a hatáskörébe utal.
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Az értékelés szempontjai:

- a pályázatok elbírálását az MSSZ Elnöksége végzi el
- a  pályázatot  meghirdető jogosult megvizsgálni  a  pályázók  alkalmasságát  a
feladatok teljesítésére,  és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is
ellenőrizheti.
- a  pályázatok  elbírálása  során a  kiíró  írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól  a
pályázatában foglaltak pontosítása érdekében.

A pályázat formai és tartalmi követelményei:

- a  pályázat  érvényességének feltétele,  hogy a pályázat  megfeleljen a  jelen
dokumentációban foglaltaknak,  és tartalmazza mindazon mellékleteket, amelyeket  jelen
dokumentáció előír.
- a  pályázati dokumentációt  3 példányban lezárt  borítékban a  „Férfi Szövetségi
kapitányi pályázat” címszót feltüntetve kell benyújtani (1 eredeti és 2 másolat).
- a  benyújtott  példányokon fel  kell  tüntetni az  „eredeti”,  és „1.,  2., stb.  számú  másolat”
megjelölést. Kétség esetén az „eredeti” példány tartalma az irányadó.
- a csomagolásnak a pályázat felbontásakor még bontatlannak kell lennie. A pályázatban
nem lehet áthúzás, betoldás, vagy átírás.
-  a  pályázatot  meghirdető az  ajánlatok tartalmát  az eljárás lezárásáig titkosan  kezeli,
tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem ad.

Az eredménytelen, illetőleg az érvénytelen pályázati eljárás:

A pályázat kiírója jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani:
1. nem érkezett pályázati ajánlat,
2. kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,
3. egyik pályázó sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,
4. a pályázatot meghirdető az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Érvénytelen a  pályázati eljárás,  ha  a  pályázat  elbírálásakor  az  összeférhetetlenségi
szabályokat  megsértették, illetőleg  valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát  vagy a többi
pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el.

Budapest, 2017. február 2. 

Rácz Zoltán
      az MSSZ főtitkára
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