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Pályázat az ICF Magyar Tagozata Kommunikációs Igazgató pozíciójára 

 

Kedves Péter, tisztelt Választási Bizottság! 

 

Jelen levelemmel szeretnék pályázni az ICF Magyar Tagozata Kommunikációs Igazgató 
pozíciójára a 2022-es évre. 

Az alábbiakban részletezem, hogy milyen tanulmányaim, eredményeim, tevékenységem, 
tapasztalataim és terveim alapján kérem pályázatom pozitív elbírálását. 

 

Múltam 

Első diplomám szerint közgazdász vagyok.  A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem, 
vállalati pénzügy szakon, marketingkommunikáció mellékszakon. 

Pénzügyi végzettségem egyetem után a Budapest Bankba sodort és sok éven át ott is 
tartott jó néhány pozícióban a lakossági és vállalati sales-es, folyamatfejlesztő, kommunikációs 
és tréning szakértő, vállalati hitelezéstámogató és termék- és folyamatfejlesztő is. 

Két gyermekem születése után a coaching felé vitt az utam, s a Gestalt Coaching 
Centerben, Horváth Tündétől tanultam meg az első szakmai lépéseket, majd a haladó 
kurzusán bővítettem a tudásomat. A Coach Akadémia is rengeteget adott a szakmabeli 
jártasságomhoz. 2018-ban megszereztem az ACC minősítést. Később a team coaching felé 
kezdtem kacsintgatni, Action Learning Team Coach végzettséget is szereztem és 2021-ben a 
Budapesti Metropolitan Egyetemen Business és team coach szakon is diplomáztam. 

Az ICF-hez eleinte a programok résztvevőjeként kapcsolódtam, de a közösséghez való 
csatlakozásom után nyomban belefolytam a CSR-tevékenységbe. Az évek során pro-bono 
coaching folyamattal támogattam különféle civil szervezeteket a MagNet Bankkal történő 
együttműködés során, s a Szervátültetettek Szövetségének elnökségével, valamint a SOTE és 
a METU hallgatóival is kapcsolatba kerültem ilyen módon. Később 2 évig az ICF 
Kommunikációs csapatában tevékenykedtem és cikkek, beszámolók írásával, interjúk 
készítésével, sőt, közös futással támogattam a tagságot és az együttműködést. 

 

 



Jelenem 

Jelenleg coachként, szervezetfejlesztőként és trénerként dolgozom. 

2021-ben megválasztottak az ICF Magyar Tagozata Kommunikációs Igazgatójának. Ez 
hatalmas megtiszteltetés és kitüntető feladat. Nagyon hálás vagyok a bizalomért. 
Fáradhatatlanul dolgozom annak érdekében, hogy a legfontosabb tudnivalókról 
tájékoztassam a tagságot és támogassam az Elnökség többi tagját bármiben, amiben tudom. 

Az elmúlt közel 1 évben (február óta) Kommunikációs Igazgatóként: 

- 7 fős csapatot építettem 

- Számos hírt és eseményt kommunikáltunk a honlapon. 

- 8 hírlevelet állítottunk össze a tagság tájékoztatása érdekében. 

- Számos posztot készítettünk heti, sőt, olykor napi szinten a Facebookon az ICF Magyar 
Tagozata oldalán (csak itt kb 150 posztot), a zárt csoportban és az ICF Coachklub nyílt 
csoportban. 

- Aktívabbá tettük a LinkedIn jelenlétünket és rendszeresen kommunikáltunk ezen a 
felületen is. (több, mint 80 poszt) 

- Több konferencia szervezésében (HR Brand(em), HR Fest) és kommunikációjának 
irányításában, végrehajtásában is jelentős részt vállaltunk. Idén, az ICF Coaching Konferencia 
rekordszámú résztvevőjének (176 fő) elérésében is jelentős szerepünk volt. 

- Tagozatunk eseményeinek szervezésében szerepet vállaltunk mind online hostolás 
tekintetében, mind a kommunikációban a fent említett csatornákon. 

- Csapatommal a mindennapi kommunikációnkba beépítettük az ICF arculatváltásából 
eredő új design-ok használatát. 

- Korábbi eseményeinket folytattuk, s új eseményeink létrehozásában és 
kommunikálásában is támogattam az elnökséget és a tagozat tagjait – így az ICF Colours, a 
Tízórai az elnökséggel, az ICF Kávészünet rendezvényekben. 

- Részt vettem az ICF honlapján a Tagok profiljának saját kezű szerkeszthetőségének 
megvalósításában és a webshop kialakításában. 

 

Jövőm 

Vállalom, hogy 2022-ben is vezetem a Kommunikáció területét az ICF Magyar Tagozatán belül. 
Ezen belül: 

- Támogatom az Elnökséget az elnökségi üléseken részvételemmel és az elnök-
igazgatótanács működését szavazatommal. Munkámmal igyekszem segíteni az 
Elnökség jelenlegi céljait és megvalósítani jövőbeli terveit a Tagozat érdekében. 

- Legalább 4-5 fős csapatot toborzok és vezetek operatív szinten. 



- Transzparensen kommunikálok és mind az Elnökség, mind a Tagság felé eleget teszek 
beszámolási kötelezettségemnek. 

- Megfogalmazok a Tagozat épülését és a Tagság fejlődését támogató célokat és 
fókuszterületeket 2022-re és ezek közül legalább 1 vagy 2 fókuszterületen 
megvalósítom az elképzeléseket. 

Céljaim 2022-re: 

- Fő célom, hogy a kezdő és a gyakorlott coachok is megtalálják azokat a rendezvényeket 
és lehetőségeket, amivel tudásukat bővíthetik, vagy éppen átadhatják. 

- Célom, hogy továbbra is megszervezzem, kommunikáljam és részvételemmel 
támogassam az eseményinket. 

- Munkám során figyelembe veszem a Tagok kéréseit és elvárásait, erre felmérés 
készítését támogatom, s eredményeinek megfelelően új 
rendezvénysorozatot/cikksorozatot indítok, támogatok vagy akár a jelenlegieket 
módosítom, hogy a lehető legjobban szolgálják a Tagozat érdekeit. 

- Terveim szerint az ICF honlapján, hírlevélben és a social media felületeinken keresztül 
továbbra is tájékoztatom a Tagozatot a legfontosabb tudnivalókról az ICF-et érintő 
kérdésekben. 

 

Üdvözlettel, 

Bodnár Barbara ACC      Kelt: Pilisvörösvár, 2021.12.08. 


