
Pályázat – ICF Elnökségi tagságra 
 

Szabó Gabi, ICF akkreditált MCC szintű coach vagyok. 

2015-ben kaptam felkérést, hogy pályázzak, és a tagság támogatását élvezve, legyek tagja az ICF 

Magyar Tagozat Elnökségének. Nagy örömmel kezdtem el ezt a munkát, mert nagyra értékelem a 

szervezet működését, szakmai minőség iránti elkötelezettségét nemzetközi és magyar szinten 

egyaránt. 

A Magyar tagozat Elnöksége sokrétű és sokszínű munkát végez. Ebben a munkában én is megtaláltam 

a saját szerepem. 

- a Magyar Tagozat alelnökeként az Etikai Bizottság vezetője voltam, számos etikai ügyben jártunk el 

- fontos feladatomnak tekintettem az ICF összekapcsolását a külvilággal, ismét megszervezem (a 

projektcsapattal) a HR Brand(em) Konferenciát. Az évek során számos szervezetben ismertettem meg 

az ICF szervezetét, képviseltem az ICF értékeit, hirdettem a coaching minőségi lehetőségeit az ICF 

égisze alatt 

- a szakmai közösség építése és a szakmai hitelesség képviselete érdekében szupervíziót biztosítok a 

coachoknak 

- az Elnökségi munkánk valóságos teret biztosított a coach kollégák érdekeinek képviseletében, a 

coach szakma hírnevének megerősítésében, az ICF által hirdetett szakmai értékek fenntartásában 

Az elmúlt évek tapasztalatai és élményei abban erősítenek, hogy szívesen dolgozzam ebben a coach 

közösségben. Fontos és értékes idő az Elnökségi munka, a szervezet fejlesztése, a coach szakma 

erősítése, az ICF tagság. 

Ezért pályázom a 2019-es esztendőben is az Elnökségi tagságra. 

Amit vállalok, és szívesen ajánlok a szervezetnek: 

- szívesen vállalom az Etikai Bizottság vezetését, vallom, és a cselekvéseimmel bizonyítom, 

hogy az egyik legfontosabb alapunk az etikus magatartásunk, a coach szerepünk, határaink 

tisztasága 

- nagy örömmel gondolok arra, hogy szakmai munkámmal erősítsem az ICF közösségét, 

szolgáljam a coachok fejlődését, rendszeres szupervízió biztosításával 

- a legfontosabb feladatomnak a következő évben is a vállalati vezetők, HR szakemberek 

erőteljesebb elérését, bevonását tartom. Rendszeres vállalati klubot szervezek, hogy 

megismerhessünk példaértékűen működő szervezeti vezetőket, és ők is megismerhessék 

munkánkat. A HR szakemberek felé eseményeket, kommunikációs kezdeményezéseket 

tervezek 

- ismét szívesen megszervezem a HR Brand(em) Konferenciát, irányítom a projektcsapatot 

- szeretnék energiát tenni az ICF tagság, mint szakmai közösség fejlesztéséért 

- szívesen vállalom minden olyan feladat elvégzését, megoldását, amit az Elnökség eldönt, ami 

a szervezet számára értékes, hasznos 

 

Budapest, 2018. december 14.  -  Szabó Gabi MCC coach 



 


