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Tisztelt Galambos Katalin Választási Bizottsági Elnök! 

Ezúton szeretném megpályázni az ICF Magyar Tagozatának Kincstárnok – Titkári tisztségét a 2016-os 

évre. 

2014/15-ben én tölthettem be ezt a megtisztelő feladatot az ICF Magyar Tagozata Egyesületben, kivéve 

részemet a coaching szakma erősítésében és népszerűsítésében. Az elmúlt időszakban 

kamatoztathattam régebbi irodavezetői, valamint egyesületi munkatapasztalatomat, jó kapcsolatot 

alakítottam ki a hazai, mind a külföldi társszervezetekkel és együtt működő partnereinkkel, valamint 

hatékonyan működtem közre az Egyesület munkájához elnökségi tagként, aktívan véve ki részemet a 

CoachKlubok, Kompetencia Fórumok, Mesterhármas, Konferencia és CSR rendezvényeken. 

Jelenleg saját vállalkozásomat vezetem, karrier- és versenycoachként, trénerként tevékenykedem, 

tagja vagyok a Magyar Coach Egyesületnek, valamint a Magyar Coachszemle nemzetközi 

rovatvezetőjeként is közreműködöm a coaching szakma hazai illetve nemzetközi színtéren való 

megismertetésében. A közösségi felelősségvállalás régóta része életemnek, az ICF Jószolgálati 

programja mellett több más civil szervezetnél is folytatok pro-bono tevékenységet. 

Képzettségemet tekintve okleveles környezetmérnök és okleveles mérnöktanár vagyok, táncedző - 

coach. Business coach – üzleti edző diplomámat a BKF posztgraduális szakán, Tréner-Teamcoach-

Facilitátor képesítésemet pedig a Legacy-nál szereztem. Tárgyalóképes szinten beszélek angolul.  

Céljaim titkárként: 

 Támogató háttér megteremtése mind a tagok, mind az elnökség részére 

 Jól szervezett klub estek és fórumok lebonyolítása 

 Aktívabb részvétel inspirálása az ICF Blogon 

 Több pro bono coaching szervezése és lebonyolítása 

 Szupervízió és mentoring szerepének erősítése 

 Saját élmény estek coachoknak 

 Coaching tudásbázis létrehozása és aktuálisan tartása a tagok számára 

 Általános titkári feladatok precíz, pontos elvégzése 

 Információ áramoltatás a tagok és az elnökség, valamint a tagok és a nemzetközi ICF között 

 Aktív részvétel az elnökség munkájában ötletekkel, véleményekkel, döntésekkel, konszenzusra 

törekvéssel 

  



Céljaim coachként: 

 Mentori szerepem erősítése (mind képzés, mind aktivitás szintjén) 

 CoachKlub ill. Kompetencia Fórum tartása 

A tanácsadói és a szolgáltatói szférában megszerzett tapasztalatom, emberismeretem, tanulási és 

fejlődési vágyam, illetve versenyzői múltamból adódó kvalitásaim birtokában hiszem, hogy a 2016-os 

évben is érdemben tudok hozzájárulni az ICF Magyar Tagozatának mind hazai, mind nemzetközi 

viszonylatban végzett munkájához. Nagy megtiszteltetés számomra, ha titkárként hozzájárulhatok a 

tagozat sikeres működéséhez. 

Budapest, 2015. november 25. 

 

 

 


