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A Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség pályázatot hirdet U10-es baseball szövetségi kapitány feladatkörre.

I.

A szövetségi kapitány feladata:

• A baseball sportág rövid és hosszú távú koncepciójának kialakítása;
• Az utánpótlás felkészülési programjának koordinálása;
• A korosztályos edzésintenzitás és terjedelem, képességszintek, valamint a javasolt mozgásanyag elsajátításának
kidolgozása;
• A válogatott edzéstevékenységének megtervezése, megszervezése és irányítása.
• Szakmai felügyelet ellátása az utánpótlás válogatott keret felett;
• Edzőtáborok, ellenőrző, válogató, ill. nemzetközi versenyek megtervezése és megszervezése;
• A válogatott éves költségvetésének, finanszírozási forrásainak kidolgozása;
• A rendelkezésre álló költségkeret adminisztrációja, tételes elszámolása a MOBSSZ által megadott módon és határidővel;
• A munkatervben leírtak megvalósításának folyamatos értékelése, ennek megküldése a MOBSSZ elnöksége felé;
• Felmérések előkészítése, megszervezése és lebonyolítása;
• A sportág hazai és nemzetközi menedzselése;
• Harmonikus együttműködés a klubokkal;
• Kitűnő kapcsolat kiépítése a médiával;

II.

Pályázati feltételek

Szövetségi kapitányi feladatkörre pályázhat olyan magyar - esetleg külföldi - állampolgár, aki:
• Korszerű és kreatív szakmai tudással rendelkezik;
• Pozitív pedagógiai kisugárzása van;
• Az elmúlt évtizedekben aktív edzői tevékenységet folytatott;
• Rendelkezik sportágszervezési tapasztalattal;
• Járatos a hazai és a nemzetközi baseball eseményeiben;
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• Tanári vagy szakedzői diplomát szerzett a Testnevelési Főiskolán - későbbi nevén a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán – más hazai vagy külföldi egyetemen, főiskolán szakirányú végzettséget szerzett; vagy rendelkezik a
Sporttörvényben előírt képesítések egyikével;
Az elbírálásnál előnyt jelent, ha:
• Tanítási tapasztalattal rendelkezik
• További pozitív elbírálást jelent, ha a pályázó legalább egy idegen nyelven – minimum társalgási szinten - képes
kommunikálni és írni;
• Tapasztalható a nemzetközi ismertsége, elismertsége;

III.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

1. Fényképpel ellátott, szakmai önéletrajzot (amely tartalmazza többek között: edzői eredményességet, szakmai
publikációkat, előadásokat);
2. Az utánpótlás baseball sportági stratégiáját 2020. december 31-ig, amelynek tartalmaznia kell:
- az utánpótlás válogatott keret felkészülési rendszerének és programjának (felkészülési ciklusokra lebontva) részletes
elkészítését;
- a technikai, erőnléti, kondicionális felkészítés módszertanát és annak ellenőrzési szakaszait;
- az eredményességi célkitűzéseket;

IV.

A pályázat beküldésének határideje: 2018. október 10.

V.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

VI.

A sikeres pályázó egy évre kap szövetségi kapitány megbízást, amely feladatkörre szóló szerződés 2018. november
1-től tart.

VII.

Bérezés és egyéb juttatások megállapodás szerint.

A pályázat beadásának módja:
Kizárólag elektronikus úton, pdf-formátumban kérjük a MOBSSZ címére (mobssz@googlegroups.com) megküldeni! A pályázat
beadható magyar vagy angol nyelven.

Budapest, 2018. szeptember 1.

