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Tárgy: Pályázat Jószolgálati Igazgató tisztségre 2021-es évre  

 

Tisztelt Hábenczius Károly, tisztelt Választási Bizottság! 

 

Alulírott Zilahi Angéla, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar Tagozatának 

Jószolgálati Igazgatói pozícióját a 2021-es évre. 

 

A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom:  

 

 az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot továbbra is  

 a Jószolgálati Csapat irányítását, a terület munkájának szervezését  

 4-5 fős csapat operatív vezetését  

 aktív részvételt az elnökségi üléseken  

 az elnökség – igazgató tanács működésének támogatását  

 a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célok, fókuszterületek 

definiálását a 2021-es évre  

 minimum egy vagy két fókuszterület megvalósítását 

 transzparens kommunikációt 

 beszámolási kötelezettséget az Elnökség és a Tagság felé. 

 

Eddigi tapasztalatom, amivel hozzá tudok járulni a Tagozat munkájához: 

 

 2016-ban köteleződtem el a coaching szakma irányába. Előtte több mint 10 éven 

keresztül pénzügyi piacok támogatásában, valamint különböző pénzügyi 

projektek lebonyolításában, vezetésében vettem részt multinacionális cégeknél. 

 2016 óta vagyok jelen a Jószolgálati programokon coachként, és 3. éve erősítem a 

Jószolgálati csapatot a munkámmal 

 2017-ben megalapítottuk társaimmal a Coach4You Business Coachingot 

 500+ ügyfélóra van a hátam mögött 

 2018-ban szereztem meg az ACC minősítésemet, jelenleg pedig a PCC 

minősítésemért dolgozom 

 szintén 2018-ban szereztem Action Learning Team Coach képesítést 

 folyamatosan képzem és fejlesztem magam (pl: NLP továbbképzés, Profiles 

Certification Training, mentoring és szupervízió) 

 

 



   
 
 

Eredményeim a Magyar Tagozat munkájában valamint a Jószolgálati csapat tagjaként 2020-

as évben: 

 

 Jószolgálati csapat tagjaként elért sikerek: Az ICF Magyar Tagozata és a METU 

közös kezdeményezése, a Next Gens! – közösen a jövő HR 

generációjáért elnevezésű CSR-program nyerte el az ICF nemzetközi 

szervezetének Gift of Coaching Awards díját 

 ICF Jószolgálat és a MagNet Bank együttműködése keretében, a Közösségi 

megoldások a KKV-kért és a Civil Rapid Randi megszervezése és lebonyolítása  

 Jószolgálati programok: KH Startup program, csapat coaching, Magyar Divat és 

Design Ügynökség CSR programja, csapat coaching) 

 ICF Magyar Tagozata – Tisztújítás 2020, Választási Bizottság Elnöke  

 CSR Rapid Randi bemutatása, levezénylése a Debreceni HR Festen (ezzel a 

vidéken élő coachoknak is lehetőséget biztosítva a programban való részvételre) 

 szerepvállalás az első magyar online Coachkonferencia szervezésében, különböző 

hozzájáruló feladatok lebonyolításában 

 

Céljaim Jószolgálati Igazgatóként a 2021-es évben: 

 

 a Jószolgálati csapatban megszerzett eddigi szakmai tapasztalataim alapján 

tovább vezetni, szükség esetén újabb tagokat toborozni 

 további jó kapcsolatot ápolni és fenntartani az együttműködést az eddigi 

partnereinkkel: MagnetBank, a METU, Semmelweis Egyetem, Szervátültetettek 

Szövetsége 

 újabb támogatható területek, szektorok bevonása, a coaching minél szélesebb 

körű megismertetése 

 szerepet vállalni az ICF tagságának bővítésében, a coaching mint segítő szakma 

minél magasabb szintű megismertetésében  

 a pandémia következtében veszteséggel sújtott, ellehetetlenített szektorok, 

területek segítése, támogatása coachinggal 

 

Mindig közel állt a szívemhez, hogy segítséget nyújtsak olyanoknak, akik rászorulnak és ezt a 

jószolgálati csapat tagjaként már néhány éve megtehetem. A coaching nekem egy olyan 

varázspálca, amivel nem csak pillanatnyi megoldásokat tudunk eszközölni, nemcsak 

„sebtapaszként” használjuk, hanem hosszútávú fejlődést biztosítunk. Ezért is tudom teljes 

szívvel-lélekkel képviselni, amit a hivatásomként választottam, mert hiszem, hogy minden 

egyénnek és csoportnak értékteremtő ereje van, én pedig ott lehetek és kísérhetek, 

megtarthatok, támogathatok. 

 

Ha mindezt az ICF Magyar Tagozat Jószolgálati Igazgatójaként tudnám csinálni, az 

kiteljesedése lenne az eddigi elképzeléseimnek és cselekedeteimnek. 

 

https://www.coachfederation.hu/hirek/icf-metu-kozos-csr-projekt-indul/


   
 
 

Kérem a Választási bizottságot, valamint a Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével 

döntsön pályázatomról. 

 

Dunakeszi, 2020. december 15. 

 

 

         Zilahi Angéla 


