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Tárgy: Pályázat Akkreditációs Igazgatói tisztségre 2018-as évre 

 

Tisztelt Hegyi Nóra, tisztelt Választási Bizottság! 

 

Alulírott Kákonyi Anett, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának 

Akkreditációs Igazgatói pozícióját a 2018-as évre. 

 

A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom: 

 az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot továbbra is 

 az Akkreditációs Bizottság irányítását, a terület munkájának szervezését 

 4-5 fős csapat toborzását és operatív vezetését 

 aktív részvételt az elnökségi üléseken 

 az elnökség – igazgató tanács működésének segítését 

 a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek 

definiálását az adott 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: 

 2011. óta foglalkozom coachinggal, 2006. óta emberek fejlesztésével. 

 500+ ügyfél-órával rendelkezem. 

 2015-ben szereztem ACC akkreditációt, és 2017. december 8-án sikeresen 

letettem az ACTP programot lezáró vizsgát és ennek birtokában beadásra kerül a 

PCC minősítésre jelentkezésem.  

 3 éve veszek részt a magyar tagozat CSR projektjeiben coachként. 

 16 évet töltöttem el nagyvállalatoknál, ahol projektvezetőként és vezetőként is 

hosszú éveket dolgoztam. Ez a tapasztalatom lehetővé teszi, hogy csapatokat 

vezessek és összefogjak nagyobb komplexitású projekteket.  

 Trénerként több alkalommal tartottam vezetői programok során coach 

képzéseket. 

 Ismereteimet folyamatosan bővítem: jelenleg a norvég Gestalt Terapeuta képzés 

másod éves hallgatója vagyok. 

https://www.linkedin.com/in/anett-k%C3%A1konyi-acc-4941832a/
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Munkám során magas színvonalra törekszem és megbízható vagyok.   

Céljaim Akkreditációs igazgatóként a 2018-as évben: 

 szeretném továbbfolytatni azt a magas színvonalú munkát, amit elődöm végzett 

 az akkreditáció fontosságának további népszerűsítése a tagozat tagjai, más 

coachok és a potenciális ügyfelek körében 

 évi 3 kompetencia fórum és 3 coach klub szervezése akkreditációs témában, és 

az ezekhez kapcsolódó CCEU és mentoring igazolások biztosítása 

 a globális és regionális ICF-fel szoros együttműködés akkreditációs témában 

 kölcsönös információ megosztás a regisztrált mentor-coachokkal, valamint az 

akkreditációra felkészítő kollégákkal 

 kölcsönös információ megosztás a már akkreditált és más coach-képzőkkel 

 „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. 

 

A coaching szakma iránti elkötelezettségem és eddigi tapasztalataim alapján úgy gondolom, 

alkalmas vagyok az Akkreditációs igazgatói pozíció betöltésére.  

Örülnék, ha az ICF Magyar tagozatának elnökségi tagjaként járulhatnék hozzá mind a hazai, 

mind a nemzetközi eredményekhez. 

 

Kérem a választási bizottságot, valamint a közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével 

döntsön pályázatomról. 

 

Budapest, 2017. december 8. 

 

 

 

Kákonyi Anett  

 

https://www.linkedin.com/in/anett-k%C3%A1konyi-acc-4941832a/

