PÁLYÁZATI KIÍRÁS
JUNIOR SZÖVETSÉGI KAPITÁNY POZÍCIÓRA
2021
A Magyar Golf Szövetség 2021. január 1-től a Junior Szövetségi Kapitány
pozícióra pályázatot ír ki.
A junior szövetségi kapitány feladatai, elvárások
A kapitány feladatai:
1. Közreműködés az éves junior szakmai program és versenynaptár összeállításában.
2. A válogatott keretből történő csapat (+egyéni) versenyzők kijelölése az adott
versenyekre.
3. Válogató versenyek kijelölése (időpont, helyszín) amennyiben szükséges (ha egy
nemzetközi versenyre egy pozícióra több induló jelölt van).
4. Válogatott keret közös edzőtáborok és felmérések kijelölése, megtervezése, és
részvétel az edzőtáborokon.
5. Az utazó csapat kísérése külföldi versenyekre, a versenyeken szakmai segítségnyújtás
a csapat tagjai részére.
6. Éves edzésterv elkészítése a versenyzők számára.
7. Edzésnapló vezetése (vezettetése) és ennek számonkérése minden kerettagtól.
(Negyedéves leadási kötelezettséggel a szövetség részére.)
8. Féléves beszámolók (csapat+egyéni) készítése és leadása legkésőbb minden félév
végén.
9. Kapcsolattartás a csapat tagjaival és a szülőkkel.
10. A válogatott kerettagok szakmai, erkölcsi, szellemi fejlődésének elősegítése.
11. A kerettagok teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése, és gyenge
teljesítmény esetén javaslattétel a keretből történő kizárásra. (Erre minden év július1én lehetőség van.) Ugyanígy, ha év közben egy kereten kívül lévő versenyző jó
formában van, azt javasolhatja a keretbe történő felvételre.
12. Az éves szakmai terv (javaslat),az éves egyéni edzéstervek, az év végi célok, a
Magyar Golf Szövetség főtitkára és elnöksége részére történő leadási határideje: 2021.
január 31.
13. Év végén éves szakmai beszámoló készítése és az egyéni edzésnaplók leadása.
14. Közreműködés a válogatott tagokkal kötendő szerződés adminisztrációjában.

Pályázati kritériumok:
A) Szakmai kritériumok:
1.
2.
3.
4.
5.

PGA edzői végzettség (A vagy B kategória, Fully quailified)
Betöltött 25 éves életkor
Legalább egy idegen nyelv (angol és/vagy német) középfokú igazolt ismerete
Legalább 5 éves versenyzői és edzői tapasztalat
Büntetlen előélet

B) Egyéb kritériumok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Edzői tapasztalat
Az állás betöltésére szükséges magas szintű pedagógia és empatikus készség
Szervezőkészség
Kommunikációs készség
Számítógép ismeret (excel/word/ppt)
Példamutató magatartás
Káros szenvedélyektől való teljes tartózkodás (cigaretta/alkohol)
B kategóriás jogosítvány

További idegen nyelv ismerete előnyt jelent!

A pályázat beadásához szükséges dokumentumok:
1.
2.
3.
4.

Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
PGA edzői végzettséget igazoló oklevél másolata
Szakmai önéletrajz
Motivációs levél és szakmai elképzelés a junior válogatott fejlesztési irányáról a 20212024 időszakra vonatkozóan

A pályázathoz kért dokumentumokat aláírva (szkennelve), email-ben az office@hungolf.hu
vagy a makszin.aron@hungolf.hu címre kérjük beküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január hónap 22.nap. (péntek) 23.59 óra
2021. január hónap 8. nap

Magyar Golf Szövetség

