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Tisztelt Zilahi Angéla! Tisztelt Választási Bizottság!
Ezúton szeretném benyújtani pályázatomat az ICF Magyar Tagozat által 2020 évre meghirdetett
Kincstárnok-Titkár pozícióra.
Jómagam is azon szerencsések közé tartozom, akik a Coach Akadémián sajátíthatták el a
szakma alapjait. A Coach Akadémia esti tagozatát 2018-ban végeztem el, ahol Business coach
képesítést szereztem. Még ugyanebben az évben jelentkeztem a Gestalt Coaching Center
képzésére, melynek keretében a Gestalt módszer alapjait sajátíthattam el, majd ezt folytatva
2019 januárjában az NLP Practitionerrel bővítettem tanulmányaimat.
Az ICF akkreditációt fontosnak tartom a coach szakma hitelességének és professzionalitásának
megőrzése érdekében, így az ACC minősítésemet 2020 év elején tervezem megszerezni.
2019-től az ICF Magyar Tagozat CSR Jószolgálati csapat lelkes önkénteseként támogatom a
coach szakma népszerűsítését és elismertségét.
Első diplomámat egy igazán „szerencsés” évben, a 2008-as gazdasági világválság idején
szereztem meg a Szegedi Tudományegyetemen, majd második diplomámat 2014-ben a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol marketing közgazdász oklevelet
vehettem a kezeimbe.
Az elmúlt 13 évben dolgoztam a média legkülönbözőbb részein, kommunikációs
ügynökségeknél, kkv és civil szektorban, valamint oktatási és politikai területen is. Szó szerint
végigjártam a lépcsőfokokat, amiért visszatekintve hálás vagyok az életnek. Jelenleg a családi
vállalkozásunkat segítem a marketing és PR tudásommal, amely méréstechnikai eszközöket
gyárt az olajipar, vegyipar, gyógyszeripar és az energiaszektor szegmenseibe, valamint PR
tanácsadóként is vállalok olyan egyéb projekteket, ami leginkább a társadalmi
felelősségvállalás területeit öleli fel, illetve amiben látok számomra és mások számára
értékteremtő munkát.
Habár én 16 éve a fővárosban élek, mégis büszke vagyok vidéki gyökereimre, vidéki
értékrendemre és arra, hogy a mai napig rendszeresen hazalátogatok a Bükk hegység dombjai
által körülölet kicsiny településre Csernelybe, ahol a szüleim és rokonaim élnek. Ez az év is
sok szempontból hozott változást az életembe, az egyik ilyen nagy változás, hogy egy meseszép
őszi szeptemberi napon férjhez mentem a Balatonon. Pillanatnyilag férjemmel és a
kiskutyánkkal Budapesten élek.
Célom, hogy hozzájáruljak a hiteles business coaching megismertetésében, hogy minél több
emberhez eljuthasson az ICF által képviselt professzionális coaching. További célom, hogy
részese legyek egy olyan közösségnek, ahol munkámmal, hitvallásommal értéket tudok
teremteni.
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Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklődésüket a pályázati anyagom alapján és az Egyesület
tisztújító közgyűlése bizalmat szavaz nekem. Felvételem esetén arra törekszem, hogy
munkámmal és igyekezetemmel az Egyesület Elnöksége elégedettségét kiérdemeljem, illetve
segíthessem az ICF Magyar Tagozat feladatainak gördülékenyebb működését.
Remélem, hogy az Egyesület eddigi sikerei után én is hozzájárulhatok munkámmal a 2020 év
újabb sikereihez és együtt, közösen haladhatunk tovább a színvonalas coaching szakma
népszerűsítésében.
Áldott karácsonyt és kellemes pihenést kívánok az ünnepekre.
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