
 

 

Pályázati kiírás 
Fiú ifjúsági szövetségi edzői poszt betöltésére a Magyar Asztalitenisz Szövetségben 

 
 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ), a magyar asztalitenisz sport legmagasabb szintű 
képviseleti szerve és egyúttal a magyar válogatottak működéséért felelős szervezet. Mint 
ilyen, felelős a legjobb utánpótlás korú játékosok nemzeti válogatottak színeiben történő 
szerepeltetéséért, válogatott keretek között történő felkészítéséért. 
 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség pályázatot hirdet fiú ifjúsági szövetségi edzői poszt 
betöltésére. 
 
A poszt betöltőjének feladatai: 

 a fiú ifjúsági válogatott kijelölése, kapcsolattartás a játékosokkal és klubjaikkal, 
klubedzőikkel 

 a fiú ifjúsági válogatott felkészítése a 2017. évi ifjúsági Európa-bajnokságra 
(Portugália) valamint a válogatott melletti edzői feladatok ellátása az EB-n 

 kapcsolattartás és együttműködés a fiú utánpótlás szakág vezetőjével, az EB 
felkészítésben résztvevő más szövetségi edzőkkel 

 munkaterv elkészítése és célkitűzések megfogalmazása a poszt betöltésének 
időszakára 

 írásos edzésterv elkészítése a poszt betöltésének időszakára (a MOATSZ által 
rendelkezésre bocsátott informatikai támogatással) 

 az EB-t követően írásos értékelés elkészítése a szövetség Elnöksége és a 
válogatottban szerepelt játékosok klubjai számára 

 
A poszt betöltőjével szemben támasztott elvárások: 

 legalább középfokú sportedzői végzettség asztalitenisz sportágban 

 középszintű angol nyelvismeret szóban és írásban 

 csapatmunkában való részvétel képessége 

 önálló munkavégzési képesség 

 jó kommunikációs készség 

 jó pedagógiai képesség 

 terhelhetőség, stressztűrő képesség 
 
A poszt elnyerésénél előnyben részesülnek: 

 felsőfokú szakedzői végzettséggel rendelkező jelentkezők 

 az adott korosztályos válogatottba játékost adó nevelőedzők 

 jelentős korábbi nevelőedzői tevékenységet felmutató jelentkezők 

 a korosztályos utánpótlás válogatottak mellett korábban tapasztalatokat szerző 
edzők 

 



 

 

Amit a MOATSZ kínál: 

 kiemelkedő presztízsű pozíció 

 bekapcsolódási lehetőség a válogatottak szakmai munkájába és a nemzetközi 
asztalitenisz sport vérkeringésébe 

 tapasztalatszerzési lehetőségek Európa legjobb utánpótlás-játékosainak 
felkészítéséről és tudásszintjéről 

 megegyezés szerinti bérezés 
 
Feladatvégzés helye: 

 Magyar Asztalitenisz Szövetség edzőközpontja (Ormai László Asztalitenisz Csarnok), 
külső edzőtábori helyszínek 

 Európa-bajnokság portugáliai helyszíne 
 
Poszt betöltésének kezdete: 

 A kiválasztási folyamat lezárultát követően azonnali feladatkezdés 
 
Poszt betöltésének vége: 

 a 2017. évi ifjúsági Európa-bajnokság végét követően 2017. július 31-ig. 
 
Pályázat beadási határideje: 

 2017. május 19. 
 
A pályázatra történő jelentkezés során az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: 

 részletes szakmai önéletrajz (külön kiemelve a legfontosabb hazai és nemzetközi 
szinten edzőként elért eredményeket és felkészített játékosokat) 

 iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 

 nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata (amennyiben van) 

 motivációs levél (1 oldal) 

 a fiú ifjúsági válogatott felkészítésével kapcsolatos tervek (max. 2 oldal) 

 bérezési igény 
 
A jelentkezéseket elektronikus formában a paar.david@moatsz.hu email címre kell 
megküldeni Dr. Paár Dávid főtitkár részére. 
 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség fenntartja a jogot, hogy amennyiben a pályázatra nem 
érkezik megfelelőnek ítélt jelentkezés, akkor a munkakör betöltését más módon toborzott 
jelölttel oldja meg. 
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