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Magamról

Okleveles kommunikáció- és
médiaszakértő végzettségemet a
Budapesti Corvinus Egyetemen
(BA), valamint a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen
(MA) szereztem, emellett PR,
marketingkommunikáció és
webdesign tematikájú képzéseken
sajátítottam el az eredeti szakmám
fortélyait. Kommunikációs és
marketing területen dolgoztam a
felnőttképzésben, a kulturális
szférában, valamint key account
managerként egy multinacionális
vállalatnál, mielőtt beléptem a
coaching és a szervezetfejlesztés
világába, 2019-ben. 

2020-ban ACC, 2022-ben PCC
minősítést szereztem és az Év ICF
Coacha lettem. Egyéneket,
csapatokat, csoportokat támogatok:
a folyamatos fejlődés és fejlesztés
iránti elhivatottságomat munkámon
kívül Pszichológia BA (SZTE) szakos
hallgatóként is megélem. Az üzleti
szféra mellett több önkéntes
szervezetben dolgoztam/dolgozom
coachként és mindenhol igyekszem
a kommunikációs területen való
jártasságomat is kamatoztatni.
Lételemem az alkotás, a tervezéstől
egészen a megvalósításig, melynek
origója legtöbbször egy jó ügy: jelen
esetben az ICF építése.
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Eddigi ICF-es tevékenységem 

2020 óta vagyok aktív tagja az ICF
Magyar Tagozatának. 2021-től a
CSR és a Kommunikációs csapat
munkáját is támogattam. 
Ezek mellett részt vettem a 2021-es
HR BRAND(em) konferencia, a
2021-es és 2022-es ICF Coaching
Konferencia projektcsapatában
kommunikációs és szervezői
oldalon egyaránt, valamint
képviseltem a Tagozatot a HR Fest
rendezvényein. Az ICF Jószolgálati
programjaiban 2020 óta veszek
részt önkéntes coachként, CSR
csapattagként pedig segítem a
projektek menedzselését, a
partnerekkel való kapcsolattartást
és a kommunikációt.

Az ICF brand erősítését szolgáltam
az Arculati Kézikönyv irányelveivel
összhangban készített online és
offline kreatívokkal. A 2022-es
Coaching Konferencia és a Civil
Rapid Randi fotósainak és
videósainak diszponálásáért
feleltem, mely által a Tagozat a
későbbi események promotálására 
is felhasználható professzionális
képanyaggal rendelkezik ezen
eseményekről. 

Kommunikációs csapattagként
többek között segítettem a social
media platformok és az ICF honlap
kezelését, valamint a 2022-es
tagtoborzó kampány megvalósítását.

2021-ben Etika workshopot
vezettem az ICF Kompetenciafórum
keretében. 
A HR Reggeli célja a teamcoaching
mint csapatfejlesztési módszer
bemutatása és népszerűsítése a HR
szakemberek között – a koncepció
megálmodójaként büszke vagyok rá,
hogy 2022-ben két sikeres eseményt
is rendeztünk, mely hosszú távon
elősegítheti az ICF brand
ismertségének és elismertségének
növelését és az edukációt.

Nagy értéknek tartom az ICF 
események színes kínálatát, és
igyekszem résztvevőként, előadóként 
és szervezőként is minél inkább
részesévé válni. 

https://www.youtube.com/watch?v=E7tTHhmeztw
https://www.youtube.com/watch?v=x0Dqp12tIFA
https://www.youtube.com/watch?v=x0Dqp12tIFA
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Céljaim Kommunikációs Igazgatóként

Az ICF brand erősítése szoros
együttműködésben az
Elnökség többi csapatával, a
brand tiszta, kongruens
megjelenítése által a különböző
rendezvényeken, ICF-en belül és
azon kívül is (pl. HR Fest).
A különböző piaci szereplők
elérése célcsoport-specifikus
stratégia követésével és a
megfelelő kommunikációs
csatornák használatával.

A kommunikáció az ICF által
meghatározott stratégiai célokat
támogatja. Ennek fényében, az
alábbiakra helyeznék hangsúlyt:

Piaci szereplők edukációja

Szakmai programok promotálása,
hír- és tartalomgyártás az
eseményekkel összhangban.

A meglévő és a jövőbeli CSR
partnerkapcsolatok hozzáadott
értékének fókuszba helyezése,
eddigi tevékenységem folytatása.

Tagtoborzó kampány új,
professzionális kommunikációs
anyagok létrehozásával.

Szakmai minőség és fejlődés
támogatása

Jószolgálati együttműködések
láthatóságának erősítése

Új tagok toborzásának (elő)segítése

Összehangolt működésre törekszem 
majd az ICF Magyar Tagozat többi
Elnökségi tagjával és csapataikkal. 
Bízom benne, hogy a 2022-es
Coaching Konferencián a szervező-
csapatban megtapasztalt friss
lendület, strukturált és előremutató
együtt gondolkodás és közös
megvalósítás egyre inkább jellemzi
majd az ICF Magyar Tagozatát. Hiszek
a keresztfunkcionális csapatokban,
ahol arra is kellő figyelem jut, hogy
megismerjük egymás működését,
igényeit, dolgozunk a belső
kommunikációs folyamatainkon is –
Kommunikációs Igazgatóként
szeretnék ehhez tevékenyen
hozzájárulni.



06

KIRÁLY OLÍVIA PCC ICF ELNÖKSÉGI PÁLYÁZAT ￨ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓ ￨ 2023

Vállalásaim a 2023-as évre

ICF Magyar Tagozatának
egyesületi tagja leszek
továbbra is.

Néhány fős szakértői
Kommunikációs csapatot
építek és vezetek: egyrészt
számítok a meglévő csapat
további munkájára, másrészt
örömmel várok további
önkénteseket is.

Az ICF Arculati Kézikönyv által
meghatározott irányelveket
alapul véve állítom elő
csapatommal a Tagozat online
és offline kommunikációs
anyagait.

Részt veszek a HR BRAND(em)
és a Coaching Konferencia
szervezésében, felelek az adott
rendezvény arculatának
megtervezéséért, marketing-
kommunikációs támogatásáért.

Elősegítem az ICF Magyar
Tagozat alapításának 15.
évfordulójának méltó
megünneplését az év során.

Továbbra is támogatom a
Jószolgálati Igazgatót és
csapatot a CSR programok
megvalósításában és
kommunikációjában.

az elnökségi üléseken aktívan részt
veszek,
szavazatommal segítem az Elnökség
– Igazgató Tanács működését,
vállalom, hogy az egyesületi
szabályzatban foglaltak szerint
eleget teszek beszámolási
kötelezettségemnek az Elnökség és
a Tagság felé.

Az Elnökség munkáját támogatom az
alábbiakkal:

Jelentkezésemmel vállalom, 
hogy transzparensen fogok
kommunikálni a Kommunikációs
csapat, az Elnökség, a Tagság és a külső
partnerek felé.



Köszönöm

a  Választási Bizottságnak és a tisztelt
Közgyűlésnek, hogy a fentiek figyelembe
vételével döntenek a pályázatomról. 

Bízom benne, hogy a jövőben is együtt
építhetjük az ICF Magyar Tagozatát!

Tisztelettel,

BUDAPEST, 2022. DECEMBER 9.


