ICF Magyar Tagozata Egyesület
Zilahi Angéla választási bizottság elnöke részére
1023 Budapest Bécsi út 25.
Tárgy: Egyesület Jószolgálati Igazgatói tisztség pályázata 2020-as évre

Kedves Angála, Választási Bizottság!
Alulírott Séra Attila PCC coach, ezúton nyújtom be pályázatomat a Jószolgálati Igazgatói tisztségre
a 2020-as évre.

Séra Attila
PCC Coach, Teamcoach, Tréner
Coach School Alapító, Oktató
Tel: +3630-8262-937
E-mail: attila.sera@smcoach.hu
Linked in: https://www.linkedin.com/in/attila-sera-pcc
Web:
http://coachschool.hu

Szakmai hátterem:
Közgazdász végzettséggel rendelkezem, coachként, mentorkén és trénerként dolgozom. Időm
nagy részét a Coach School irányításával, oktatással, egyéni és csoportos coaching-gal töltöm.
2012-ben lettem Kvalifikált Business Coach a Coach Akadémián.
Tagja vagyok az ICF nemzetközi és Magyar tagozatának.
2013-tól tagja vagyok a Jószolgálati csapatnak, 2 éve töltöm be a CSR Igazgatói pozíciót.
2015-ben szereztem ACC, 2016-ban pedig PCC minősítést, amit 2019-ben megújítottam.
Több mint 3 000 óra tapasztalattal rendelkezem egyéni és csoport coaching területén.
2016-ban alapítottam meg iskolámat a Coach School-t, ahol
coachokat képzünk Budapesten és több vidéki városban.

Céljaim az ICF Magyar Tagozatának Jószolgálati Igazgatójaként
Vállalom a jószolgálati csapat toborzását, annak operatív vezetését, valamint a csapat építését, a
Tagozat épülését és a tagság fejlődését szolgáló célok kitűzésével és azok teljesítésével.
Számomra fontos a coaching népszerűsítése, többek között ezért vagyok tagja a jószolgálati
csapatnak a szakmám kezdetétől. A jószolgálati programok sokat segítenek a coach szakma
elismertségében és egy jó lehetőség a kezdő coachok támogatására.
A pro-bono folyamatokkal egyre több kollégát tudunk bevonni az ICF kötelékébe, a szigorú
szabályok, etika kötelezettségünk miatt pedig a szupervíziót is részévé tesszük a programjainknak.
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Célom az eddigi megállapodások, jó kapcsolatok ápolása, a programok, mint végzős Egyetemi
hallgatókkal és civil szervezetekkel végzett munka folytatása, ezek mellett új lehetőségek,
célcsoport keresése és a coaching népszerűsítése.

Fókusz a 2020-as évre
Magyarországon belül, az ICF küldetését és kereteit szem előtt tartva, magas értékű, a hazai ICF
coachok felajánlásán alapuló, jelentős piaci értéket képviselő coaching szolgáltatással támogasson
nemes és társadalmilag hasznos célokért tevékenykedő szervezeteket, amelyek más módon nem
juthatnának hozzá ehhez a fejlesztési formához.
A jószolgálati programjaink népszerűsítése mellett 2020-ban szeretném folytatni a 2019-ben
elkezdett egységes feladatvállalás hatékony működtetését a csapattagok között.
Fókuszterületek:
o A coaching népszerűsitése
o ICF Brand erősítése
o A Magyarországi CSR tevékenység bemutatása nemzetközi szinten, amelyre az ICF keretein
belül Gift of Coaching Award díj megpályázása, amelyet 2019-ben elindítottunk
o Magyarországi Szervátültetettek szövetségének támogatása
o Non profit és civil szervezetek segítése
Vállalom a megnevezett területre vonatkozó főbb feladatokat:
o 4 – 5 fős csapat toborzása
o Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek definiálása az
adott évre
o Minimum egy vagy két fókuszterület megvalósítása
o Transzparens kommunikáció
o Beszámolási kötelezettség az Elnökség és a Tagság felé
Hiszek a coaching erejében, népszerűsítése fontos számomra, ezért a minden napi munka mellett
szívesen veszek részt az ICF Magyar Tagozat Igazgatóságának munkájában.
Kérem a választási bizottságot, valamint a közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével döntsön
pályázatomról.
2019. december 15.

Séra Attila
PCC Coach
+3630-8262-937
attila.sera@smcoach.hu
http://coachschool.hu
2

