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Pályázat 2018-as évre 

 

 

Tisztelt Választási Bizottság! 

 

Jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának Program és Kommunikációs Igazgató 

pozícióját a 2018-as évre! 

 

Hogyan jutottam arra az elhatározásra, hogy megpályázom a pozíciót? 

2016. decemberében végeztem, mint business coach, ekkor léptem be az ICF tagjai sorába, a nemzetközi 

szervezetnél, és a magyar egyesületnél egyaránt. Néhány hónap múlva – felkérés alapján – kerültem a magyar 

tagozat kommunikációs csapatába, azóta segítem az egyesület munkáját. Nagyjából tizenöt éve tevékenykedem 

kommunikációs szakemberként, számos szegmensét gyakoroltam a területnek, így azt gondolom, volt mit hoznom 

az egyesületbe is. Az elmúlt évben meggyőződhettem arról, hogy azt a munkát, ami a pozíció mögött van, szívesen 

végezném, az azzal járó feladatok elsősorban nem kihívást jelentenek számomra, hanem egy olyan összetett 

tevékenységet, amelyben otthonosan mozgok, és amire csak a legnagyobb tisztelettel tudok gondolni.  

 

Hogyan látom azt a munkát, amit elődjeim végeztek? 

Az ICF Magyar Tagozatánál jelenleg létezik, működik, él egy igen szépen, szakmai szemmel, vagy laikus 

minőségben nézve is összefüggő, releváns, a kor kihívásainak megfeleltetett arculati kép, amely megfelelő választ 

ad arra, hogyan szükséges egy szakmai szervezetnek kommunikálnia a tagságával, partnereivel és a külső 

szemlélődőkkel. A magyar tagozat kommunikációs igazgatósága a múltban azt gondolom nagyon jó munkát 

végzett, olyan alapokat teremtett, amelyekre lehet építkezni, olyan rendszert dolgozott ki, amely méltó egy 

professzionális segítő szakma képviseletére, a szakmai egyesület munkájának támogatására. Mindent 

összevetve: van mire építeni a továbbiakban, a kommunikáció a szervezetnél biztos alapokon áll. 

Hogyan képzelem el a jövőt, hogyan folytatnám a munkát? 

Egy mondatban, néhány szóval: a 2018-as év a magyar tagozat kommunikációjában számomra a finomhangolás 

ideje lenne.  

Az egyesületnek nyugodt kommunikációra, a szakmai munka kiegyensúlyozott támogatására van véleményem 

szerint szüksége, én ezt tudnám képviselni. Az elődök munkáját, az alapokat meg kell tartani, a kialakított 

csatornáknak elsősorban naprakész karbantartásra van szüksége. Ezen túl azt gondolom, hogy elérkezett a 

kísérletezés ideje is, a szervezet elbírja, ha a meglévő csatornákon nagyon finoman, apró lépésekben nyújtunk új 

megoldásokat, kipróbálunk – elsősorban technikai, másodsorban tartalmi elemeket. 

Hogyan támogatnám a magyar tagozat elnökségének munkáját? 

Az ICF nemzetközi szervezete és a hazai egyesület elsődleges és legfontosabb feladata a tagok szakmai 

munkájának, előmenetelének, képzésének támogatása.  
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Az egyesület kommunikációs tevékenységével elsősorban ezt szükséges támogatni. Megfelelő csatornákat, 

tartalmat kell biztosítani ahhoz, hogy a nemzetközi szervezet, a hazai elnökség és a tagok között professzionális 

szinten legyen a kétirányú kommunikáció. Vonatkozik ez a minősítésekhez szükséges útvonalak 

akadálymentesítésére, az információ eljuttatására, és a tagság felől érkező kérdések megfelelő megválaszolására. 

A kommunikációs feladatok ebben az esetben ezt jelentik. Ugyanakkor meg kell teremteni a feltételeket az 

elnökség tagjai számára is, hogy megmutassák magukat, naprakész képet mutathassanak arról a munkáról, amit 

végső soron a tagság érdekében végeznek. 

Hogyan támogatnám a tagokat a szakmai munkájuk végzésében? 

A coaching magányos tevékenység, mint ahogyan a segítő szakmák mindegyike az. A professzionális coach jogos 

igénye, hogy a szervezet, amely a munkája végzését támogatja, maga is professzionális legyen minden szinten, 

minden fórumon kiszolgálja ezt az igényét. Az egyesület kommunikációs csapata akkor végzi jól a munkáját, ha a 

tagok számára egyértelmű, hogy a szervezet a magányuk, szakmai kérdőjeleik oldását hivatott szolgálni, egy olyan 

virtuális és valós közeg egyben, ahol biztonságot, segítséget, ezáltal fejlődési utat, lehetőséget, válaszokat kapnak. 

Az egyesület szolgáltat, értük létezik. A kommunikációs tevékenység a tagok irányába ennek erősítését jelenti 

számomra. 

Hogyan támogatnám a szervezetet a partnerekkel folytatott közös munkában? 

Az ICF Magyar Tagozatának egyértelmű küldetése a coaching megismertetése és népszerűsítése a lehető 

legszélesebb körben. A tagozatnak ehhez megfelelő csatornái már rendelkezésre állnak, azok további, naprakész 

működését biztosítani kell, a kapcsolattartás ezen a területen nagyon fontos feladat. De az is feladat, hogy a PR 

tevékenységünket fejlesszük, kapcsolatot találjunk a hazai vállalati szféra szervezetivel éppúgy, mint a 

szaksajtóval. Ebben a témában nagy szükség van a következő időkben egy átfogóbb, stratégiai színtű feladatsor 

kialakítására és véghezvitelére. 

Hogyan támogatnám a szervezetet a laikus közönséggel való kapcsolattartásban? 

Minden hazai coach számára kihívást jelent, hogy a szakmát megfelelően prezentálja, eljutassa a 

nagyközönségnek annak üzenetét, hogy a coachingban lenni mit jelent, miben segíthet egy coach. Problémának 

látom – ezzel azt gondolom nem vagyok egyedül – hogy a negatív megítélés jelen van ezen a területen, a 

nagyközönség nem minden esetben tud különbséget tenni a „műkedvelő jellegű folyamatok” és a professzionális 

szint között. Nagyon lényeges, hogy a kommunikációnk elérjen a lehető legszélesebb értelemben vett 

nagyközönség felé, megtaláljuk azokat a csatornákat, ahol nagyon világosan, érthetően hírét visszük, hogy a 

coaching egy szakma, a coach szervezete, azon keresztül a személye a garancia a folyamatra. Ebben a témában 

azt gondolom megvan a szervezetünk komoly felelőssége, amit vinnünk minden szinten kötelesség.  
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