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Tárgy: Pályázat kincstárnok-titkár tisztségre 2020-as évre

Tisztelt Zilahi Angéla, tisztelt Választási Bizottság!

Alulírott Friedewald Zita, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar
Tagozatának kincstárnok-titkár pozícióját a 2020-as évre.
A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom:
 az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot továbbra is
 a kincstárnok-titkár feladatok ellátását
 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
 legalább egy vagy két fókuszterület megvalósítását
 transzparens kommunikációt
 beszámolási kötelezettséget az Elnökség és a Tagság felé
 az ICF Magyar Tagozata Egyesület Alapszabálya szerinti feladatokat
ellátom:
 Előkészítem a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket
 Gondoskodom a közgyűlés, elnökségi ülés jegyzőkönyvének
előkészítéséről
 Irányítom és ellátom az Egyesület írásbeli feladatait
 Segítek az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, támogatást
nyújtok az adott programért felelős projektgazdának

Segítek az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában
Elvégzem az elnök által rámruházott feladatokat
Az Egyesület gazdasági ügyeit intézem
Az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az elnökségnek havi
rendszerességgel beszámolok
 A pénz és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezetem
 Kezelem az egyesület bankszámláját és házi pénztárát
 Tevékenységemet az elnök felügyeletével végzem






Eddigi tapasztalatom, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához:
 2017 óta foglalkozom coachinggal, 2018 óta team coachinggal
 2018-ban megszereztem az ACC minősítést
 Több mint 300 óra egyéni és team coaching tapasztalattal rendelkezem
 3 éve részt veszek a magyar tagozat CSR projektjeiben coachként
 1 éve a CSR csapat aktív tagja vagyok
 Évek óta rendszeresen és aktívan részt veszek az egyesület által
rendezett programokon, képzéseken és konferenciákon, ahol adott
esetben szívesen bármilyen ad hoc feladatot elláttam
 15 évet töltöttem vezetői pozícióban (multinacionális cégeknél
Magyarországon, illetve Németországban), így volt alkalmam megismerni
a különböző kultúrájú és összetételű csapatokat és kollégákat. Ennek
köszönhetően képes vagyok különböző típusú emberrel együttműködni,
illetve nagyobb és komplexebb projektek megvalósítására
 A több mint 10 éves gazdasági kontrolling területen szerzett
tapasztalatom a feladatok megoldásának döntő többségében jelentős
segítséget jelent
 Mindemellett ismereteimet és önismeretemet folyamatosan bővítem

Céljaim az ICF Magyar tagozatának elnökségi tagjaként 2020-es évben:
 A kincstárnok-titkár munkájának további színvonalas ellátása
 ICF Brand erősítése
 ICF programok továbbfejlesztése, bővítése
 Az ICF tagság népszerűsítése

 Az ICF tagok kiszolgálásának egyszerűsítése, a szolgáltatás minőségének
növelése
Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha bizalmat kapnék és elláthatnám a
megpályázott feladatot, valamint támogathatnám az elnökség munkáját 2020ban.
Kérem a választási bizottságot és a közgyűlést, hogy a fentiek
figyelembevételével döntsön pályázatomról.
Budapest, 2019. december 14.
Friedewal Zita ACC

