
ICF Magyar Tagozata Egyesület Örvényesi Rita 

Galambos Katalin 

Választási Bizottsági elnök részére 

 

Tárgy: Pályázat és jelentkezés kommunikációs igazgatói tisztségre 

 

Tisztelt Választási Bizottság, 

Kedves Galambos Katalin! 
 

Alulírott Örvényesiné Csabai Rita ezennel megpályázom 2016. évre az ICF Magyar 
Tagozatának kommunikációs igazgatói tisztségét. 

A coaching szakma fejlődését és hitelességének építését szem előtt tartva szeretném 
szakmai tapasztalataimat az ICF keretein belül kommunikációs igazgatóiként minden 
coach javára fordítani. 

Szakmai hátteremről röviden: 

Több mint húsz év kommunikációs és marketing-szakmai, valamint vezetői 
tapasztalattal rendelkezem multinacionális vállalati környezetben. Szakterületem a 

stratégiai tervezés, a kereskedelmi és marketing szervezetek és munkafolyamatok 
kialakítása, fejlesztése, hatékonyságának növelése, valamint a szervezeten belül a 
kommunikáció fejlesztése, a vezetői készségek tudatosítása. 

Coach-diplomámat a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szereztem. A 

forprofit feladatok mellett a nagyothallók és siketek coaching támogatását végzem 
társadalmi felelősségvállalásként. 2013 óta a Magyar Coach Egyesület 
kommunikációért felelős alelnökekeként dolgoztam, jelen pályázat benyújtásával egy 
időben e tisztségemről lemondtam. 

Elhivatottan támogatom a tanulást és a tudásmegosztást, ezért alapítottam a Magyar 
Coachszemlét, az első magyar coaching szakfolyóiratot, melynek azóta is társ-

főszerkesztője vagyok. Németül, angolul és oroszul beszélek, rendszeresen 
publikálok, szakmai előadásokat tartok. 

Korábbi vezetői tapasztalatomra támaszkodva eredményes vagyok a tudatos 
csapatépítésben és a konfliktusok kezelésében, a motivációt és az egyéni, valamint 



csapatérdekek összehangolását, a csapat támogató hátterével az egyének fejlődését, 
tanulását tartom az eredményesség zálogának. 

Célom az ICF kommunikációs igazgatójaként, hogy az elnökség szakmai csapatával 
és támogató hátterével hozzájáruljunk a coaching ismertségének és szakmai 
hitelességének növeléséhez, továbbá 

• hazai piackutatással feltárjuk az ICF magyar tagjainak valamint a coaching-ot 
igénybe vevők elvárásait és igényeit, hogy egyesületként valós igények 
kiszolgálásával szolgáltathassunk a tagság és a szolgáltatást igénybe vevő piac 
számára; 

• meghatározzuk a coachingot igénybe vevő vállalati és HR-piac egyes 
szegmenseit és az elérésükre alkalmas optimális kommunikációs csatornákat; 

• a coachingot, mint szolgáltatatást igénybe vevők számára speciális 
rendezvényeket szervezzünk, mely a piac bővítését szolgálja; 

• a coachok számára megfelelő képzési lehetőségeket biztosítsunk, a coachok 
elvárásainak megfelelően; 

• rendszeres sajtónyilvánosságot biztosítsunk az ICF eseményei és rendezvényei 
számára; 

• bővítsük a kommunikációs csatornák és lehetőségek számát, súlypontilag az 
online kommunikációra fókuszálva; 

• az ICF kommunikációját éves terv alapján ütemezzük. 

Bízom benne, hogy pályázatom pozitív elbírálásával lehetőséget kapok arra, hogy 
marketing- és kommunikációs szakmai tapasztalataimat, tudásomat és erőforrásaimat 
az ICF keretein belül a coaching szakma fejlődése érdekében kamatoztathassam. 
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