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Tárgy: Pályázat Gazdasági Igazgató tisztségre 2022-as évre  

 

Tisztelt Segál Péter, tisztelt Választási Bizottság!  

 
 Alulírott Friedewald Zita, jelen levelemmel megpályázom az ICF Magyar 
Tagozatának Gazdasági Igazgató tisztségét a 2022-as évre.  
 
2017-ben léptem be az egyesületbe és azonnal megszerettem ezt a közösséget 
és nagyra értékelem a szervezet működését, szakmai minőség iránti 
elkötelezettségét nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt. Tagságom kezdetétől 
fogva aktívan részt veszek az egyesületi életben, rendszeres résztvevője vagyok 
a rendezvényeknek. 2018 óta operatív tagja vagyok a Jószolgálati csapatnak és 
projektvezetőként a Magnet Bankkal közösen rendezett Civil Rapid Randik 
szervezését támogatom. 2019 óta részt veszek a Coach Konferenciák és a HR 
Brand(em) Konferenciák szervezésében, 2021 tavaszán már projektvezetőként 
fogtam össze a szervező csapatot illetve a háttérből támogattam a konferenciák 
pénzügyi folyamatait. 
 
Az elmúlt évek tapasztalatai és élményei abban erősítenek, hogy továbbra is 
dolgozzak ebben a coach közösségben és elnökségi tagként olyan fontos 
feladatokat lássak el, mint a szervezet fejlesztése, a coach szakma erősítése, az 
ICF tagság támogatása.  
 
Szakmai tapasztalatom:  
 

• 2017-ben végeztem a Coach Akadémián és azóta több mint 600 óra egyéni 
és team coaching tapasztalatot szereztem 

• 2018-ban megkaptam az ACC, majd 2021-ben a PCC minősítést 
• 15 évet töltöttem vezető pozícióban (multinacionális cégeknél 

Magyarországon, illetve Németországban), így volt alkalmam megismerni 
a különböző kultúrájú és összetételű csapatokat és kollégákat. Ennek 
köszönhetően hatékonyan és rugalmasan működöm együtt, támogatok 



csapatokat, illetve képes vagyok nagyobb és komplexebb projektek 
megvalósítására  

• Közgazdász végzettségem és 11 éves pénzügyi illetve kontrolling területen 
szerzett tapasztalatom megfelelő szakmai hátteret biztosít a Gazdasági 
Igazgatói feladatok ellátására 
 

Céljaim az ICF Magyar tagozatának elnökségi tagjaként 2022-es évben:  
• ICF Brand további erősítése  
• Új rendszeres programok megszervezése és lebonyolítása a tagság és 

stratégiai partnerek részvételével 
• 2022 évi konferenciák szervezése és lebonyolításuk támogatása 
• Az ICF tagok kiszolgálásának egyszerűsítése, a szolgáltatás minőségének 

növelése (Webshop, Regisztráció) 
 
A pályázati kiírásnak megfelelően vállalom:  

• az ICF Magyar Tagozat Egyesületi tagságot továbbra is 
• a Gazdasági igazgatói feladatok ellátását és felelősséget a területért  
• a Gazdasági csapat toborzását és 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 2022-as évre  
• legalább egy vagy két fókuszterület megvalósítását  
• transzparens kommunikációt  
• beszámolási kötelezettséget az Elnökség és a Tagság felé 
• az ICF Magyar Tagozata Egyesület Alapszabálya szerinti feladatokat 

ellátom: 
 
§ Előkészítem a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket 
§ Gondoskodom a közgyűlés, elnökségi ülés jegyzőkönyvének 

előkészítéséről 
§ Irányítom és ellátom az Egyesület írásbeli feladatait 
§ Segítek az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, támogatást 

nyújtok az adott programért felelős projektgazdának 
§ Segítem az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában 
§ Elvégzem az elnök által rám ruházott feladatokat 
§ Az Egyesület gazdasági ügyeit intézem 



§ Az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az elnökségnek havi 
rendszerességgel beszámolok 

§ A pénz és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezetem 
§ Kezelem az egyesület bankszámláját és házi pénztárát 
§ Tevékenységemet az elnök felügyeletével végzem 

 
 
Nagy megtiszteltetést jelent számomra, ha bizalmat kapok és elláthatom a 
megpályázott feladatot, valamint már elnökségi tagként támogathatom az 
egyesület munkáját 2022-ben. 
 
Kérem a választási bizottságot és a közgyűlést, hogy a fentiek 
figyelembevételével döntsön pályázatomról.  
 
Budapest, 2021. december 9. 
 
         Friedewal Zita PCC 
            
 


