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Zilahi Angéla 
Választási Bizottság Elnöke 
ICF Magyar Tagozata Egyesület 
1023 Budapest 
Bécsi út 25. 

Tárgy: Pályázat Akkreditációs Igazgatói tisztségre 2020. évre 

Tisztelt Zilahi Angéla, tisztelt Választási Bizottság! 

Alulírott Barnóczki Annamária, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar 
Tagozatának Akkreditációs Igazgatói pozícióját a 2020-as évre. 

A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom: 

• az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot továbbra is

• az Akkreditációs Bizottság irányítását, a terület munkájának szervezését

• 4 fős csapat operatív vezetését

• aktív részvételt az elnökségi üléseken

• az elnökség – igazgató tanács működésének támogatását

• a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek
definiálását a 2020-as évre

• minimum egy vagy két fókuszterület megvalósítását

• transzparens kommunikációt

• beszámolási kötelezettséget az Elnökség és a Tagság felé.

Eddigi tapasztalatom, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához: 

• 10+ éve foglalkozom coachinggal, dolgozom coachként.

• 4000+ ügyfél-órával rendelkezem.

• Magyarországon az elsők között szereztem ACC akkreditációt 2010-ben,
valamint szintén az elsők között PCC fokozatot 2013-ban és MCC fokozatot
2016-ban.

• 2010. óta készítek fel kollégákat ICF akkreditációra, 50+ ICF akkreditált coach
felkészítésében vettem / veszek részt.

• Az ICF által regisztrált mentor-coach vagyok.

• Az MCE elnökeként 2010 és 2015. között a coachok szakmai továbbképzése
mellett a szakmai önszabályozásért és érdekképviseletért dolgoztam társadalmi
felelősségvállalásként.

• Az én kezdeményezésemre indult el a Magyarországi Coach-szervezetek
szövetsége, ahol a kezdetektől részt veszek a Kvalifikációs Munkacsoport, majd
később a Minősítési és Képzési Tanácsadó Testület munkájában.

• 5 éve dolgozom a magyar tagozat CSR projektjeiben szupervízorként.

• 2014. óta több alkalommal tartottam (korábbi mentoráltjaimmal együtt is)
kompetencia fórumokat, MAP workshopot és előadást az ICF konferenciákon a
Tagozat számára, melyekben az ICF coach-kompetenciákon túl a mentoring és
akkreditáció is fontos hangsúlyt kapott.
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• Előadóként és oktatóként veszek részt a coachok képzésében: tanítottam a
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán, a Coach Akadémián, valamint a
szófiai Szent Kliment Ohridszki Egyetemen is.

• Konferenciákon adok elő, workshopokat vezetek, rendszeresen publikálok.

• Számomra a legfontosabb érték a minőség, valamint az élethosszig tartó tanulás.

• A szakmai hitelességen és a folyamatos fejlődésen túl fontosnak tartom az
önismereti munkát.

• Ismereteimet és önismeretemet folyamatosan bővítem.

• Kétéves tapasztalattal rendelkezem a pozíció betöltésében, valamint az
Akkreditációs csapat irányításában.

Munkám során magas színvonalra, pontosságra törekszem és következetesen viszem 
végig az általam kezdeményezett vagy rám bízott feladatokat. 

Eredményeim a Tagozat munkájában a 2019-os évben: 

• Előadó az ICF konferencián

• Előadó az EMCC Akadémián

• Részvétel az év ICF Coacha pályázat átalakításában

• Részvétel a PCC markerek fordításában

• Részvétel az új coach-kompetenciák fordításában

• Részvétel a mentor-coach közösség kialakításában és működtetésében

Céljaim Akkreditációs igazgatóként a 2020-as évben: 

• Szeretném továbbfolytatni azt a szakmai munkát, amit az idei évben Kákonyi
Anett az elnökséggel és az akkreditációs csapattal megkezdett.

• Az akkreditáció/minősítés fontosságának további népszerűsítése a tagozat
tagjai, más coachok és HR szakemberek körében.

• Az új coach-kompetenciák megismertetése és népszerűsítése elsősorban a
tagozat tagjai körében.

• Éves szinten 3 kompetencia fórum és 3 coach klub szervezése ICF kompetenciák
témában, és az ezekhez kapcsolódó CCEU és mentoring igazolások biztosítása.

• CCEU igazolások biztosítása az ICF Global által jóváhagyott valamennyi
rendezvényünk után.

• A globális és regionális ICF-fel szoros együttműködés akkreditációs témában.

• A mentorcoach-közösség további építése.

• Akkreditált és egyéb coachképzőkkel folyamatos kommunikáció.

• ICF brandet helytelenül használó coachok és iskolák tájékoztatása az
akkreditáció és minősítés megszerzésének módjáról.

• „Single point of contact”-tá válni, azaz minden jelenlegi és jövőbeli tagunk
számára egyértelművé tenni, hogy az akkreditációs folyamatokkal kapcsolatban,
hol érheti el az őt érdeklő információkat, hol és kitől kaphat választ az őt
foglalkoztató kérdésekre.

• Bármilyen, a tagozat által jóváhagyott kezdeményezésben való aktív részvétel.

A coaching szakma iránti elkötelezettségem, eddigi tapasztalataim és eredményeim 
alapján úgy gondolom, alkalmas vagyok az Akkreditációs igazgatói pozíció 
betöltésére. 
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Örülnék, ha az ICF Magyar tagozatának elnökségi tagjaként ismét hozzájárulhatnék 
mind a hazai, mind a nemzetközi eredményekhez. 

Kérem a választási bizottságot, valamint a közgyűlést, hogy a fentiek 
figyelembevételével döntsön pályázatomról. 

Budapest, 2019. december 5. 

Barnóczki Annamária 




