Zilahi Angéla
Választási Bizottság elnöke
ICF Magyar Tagozata
tárgy: pályázat kommunikációs igazgatói tisztségre

Kedves Angéla, tisztelt Választási Bizottság!
Alulírott Bőtös Balázs, az ICF Magyar Tagozatának jelenlegi Kommunikációs Igazgatója
ezúton megpályázom az ICF Magyar Tagozata által kiírt kommunikációs igazgatói tisztségét
a 2020-as évre.
Magamról röviden:
15 évig dolgoztam az online és a nyomtatott sajtóban napi-, heti- és havilapoknál
korrektorként, újságíróként, képszerkesztőként, lapszerkesztőként és főszerkesztőként,
alkalmazotti viszonyban és vállalkozóként is. Két óvodás kislány apukája vagyok.
2017-ben végeztem el a Vista Verde Oktatási Központ coachképzését, 2018-tól pedig a
Solutionsurfersnél tanulok brief coachingot. 2018-ban szereztem meg az ACC minősítést.
Folyamatosan képzem magamat. Jelenleg harmadéves hallgatója vagyok a
Személyiségfejlesztő Akadémiának, ahol személyiségfejlesztő szakembernek tanulok.
Az ICF-be 2017 elején léptem be, és azonnal megszerettem az egyesületet. Tagságom
kezdetétől fogva aktívan részt veszek az egyesületi életben, rendszeres résztvevője vagyok
a rendezvényeknek. 2018-ban operatív tagja voltam a Jószolgálati csapatnak, jó kedvvel
vettem részt a Civil Rapid Randi szervezésében.
2018 szeptemberében felkérésre örömmel csatlakoztam az elnökségéhez megbízott
kommunikációs igazgatóként. 2019-ben már megválasztott elnökségi tagként folytathattam a
munkát a poszton. A tapasztalataim alapján jelen pályázatommal szeretném kifejezni a
szándékomat a közös munka folytatására.
A 2019-re tervezett céljaimat megvalósítva a kommunikációs csapat támogatásával
egységesítettem az egyesület arculatát az online kommunikációban, az eseményekről
rendszeresen fényképes és írásos beszámolók születtek a honlapon és a Facebookon.
Ugyancsak a Facebookon létrehoztuk a zárt csoportot az egyesület tagjainak, ahol
közvetíteni tudják eseményeink egy részét, hogy azokat távol lévő tagjaink is követni tudják.
Új honlap készül, reményeink szerint még 2019-ben használatba is vehetjük.
Céljaim kommunikációs igazgatóként 2020-ra:
●
●
●
●
●

egyszerű, könnyen követhető, lényegre törő egyesületi kommunikáció
kommunikációs csapat toborzása (2-4 fő)
az elnökségi munkában aktív részvétel
az online kommunikációban a Facebook mellett a LinkedIn használata
közösségformálás az online és a való életben egyaránt

●
●
●

részvétel az egyesület rendezvényein, hogy a tagsággal közvetlen kapcsolatban
lehessek, és hogy a hasznukra váljak
az ICF Blog felélesztése
nyitottan fogadnám azokat az ötleteket, kezdeményezéseket, amelyekkel az
elnökség, illetve a tagság előáll

Nagy megtiszteltetés lenne számomra, ha folytathatnám a megkezdett munkát
kommunikációs igazgatóként, és lehetőséget kapnék a céljaim megvalósítására, valamint
támogathatnám az elnökség munkáját 2020-ban is.
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