
 

SZENTESI VÍZILABDA KLUB 

6600 Szentes, Széchenyi liget 

Csallány Gábor part 4. Pf.: 305 

Tel./Fax: 63/400-146 

E-mail: szentesi.vk@invitel.hu 

Home page :www.szentesivk.hu/klub 

 
 

 

A Szentesi VK p á l y á z a t o t   h i r d et 

mellékállású edzői pozíciók 

betöltésére 

A foglalkoztatás időtartama, jellege: határozatlan idejű, 12 havi díjazás (havi nettó 150.000 Forint) 

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 20 órás munkaidő, melyből 15 óra munkavégzés az uszoda 

területén történik és további 5 óra a mérkőzésekkel kapcsolatosan az uszodától akár távol is végezhető a 

mérkőzések függvényében)  

A munkavégzés helye: Szentesi Sport- és Üdülőközpont, 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 

 

Elvárt feladatok : 

 korosztályos csapat edzéseinek vezetése (mind szárazföldi, mind medencés tréningeket ideértve) 

 a nyári alapozás ideje alatt napi kétszeri víziedzés tartása (2x1,5 óra edzés) tartása 

 a nyári alapozási idő kivételével heti 5-7 vízi edzés levezénylése (beleértve korosztálytól függően 

heti 1-2 reggeli edzést is) 

 sportrendezvényeken való részvétel 

 internetes kommunikáció a csapatokkal és a klubbal, a klub idevonatkozó adminisztratív 

feladatainak ellátása  

 klub eseményeinek szervezése és lebonyolítása 

 versenyeztetés a klub szakmai irányítása alatt 

 havi 2-4 videózás (korosztálytól függően)  

 hazai és külföldi edzőtáborokban történő részvétel  

 Az egyesület által szervezett edzőtáborozások keretében történő kétkapus edzéseken való részvétel 

(Szentesre szervezett ideérkező csapatokkal is) 

 a klub által szervezett toborzóprogramokon való részvétel, illetve közreműködés 

 kapcsolattartás a klubtagok hozzátartozóival, különös tekintettel a gyermekek egyedi fejlődésével 

kapcsolatos kérdésekben, minimum 4 szülői értekezlet megszervezése az aktuális programokkal 

kapcsolatosan 

 A klub tulajdonában lévő kisbuszok vezetése 

 A nyári úszótáborokban történő közreműködés, munkavállalás. 

Pályázati feltétel:  

 a pályázó rendelkezzen az MVLSZ által előírt licenc végzettséggel 

 motivációs levél, amelynek tartalmaznia kell a szakmai célokat és az edző által preferált korosztályt 

  fényképes szakmai önéletrajz 

 2018. május 15. jelentkezési határidő 
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Pályázható pozíciók: 

1. lány ifi csapat 

2. lány vidék gyermek csapat 

3. fiú ifi, serdülő vidék csapat 

4. fiú gyermek III,  

5. fiú gyermek IV.,  

6. Fiú gyermek V,  

7. előkészítő  

 

Díjazás:  

Havi nettó 150.000 Forint határozatlan idejű, 12 havi fizetéssel. 

 

Jelentkezés: 

 

A fent megjelölt kritériumok alapján kérem, küldje el jelentkezését fényképes szakmai önéletrajzával és 

motivációs levelével, bujtam@iszkft.hu e-mailben vagy adja le a klub irodán (6600 Szentes, Csallány Gábor 

part 4.) zárt borítékban. Jelentkezési határidő: 2018. május 15-ig. 
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A Szentesi VK p á l y á z a t o t   h i r d et 

főállású edzői pozíciók 

betöltésére 

A foglalkoztatás időtartama, jellege: határozatlan idejű, 12 havi díjazás  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 órás munkaidő, melyből 30 óra munkavégzés az uszoda 

területén történik és további 10 óra a mérkőzésekkel kapcsolatosan az uszodától akár távol is végezhető a 

mérkőzések függvényében)  

A munkavégzés helye: Szentesi Sport- és Üdülőközpont, 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 

 

Elvárt feladatok : 

 2 korosztályos csapat edzéseinek vezetése (mind szárazföldi, mind medencés tréningeket ideértve) 

 a nyári alapozás ideje alatt csapatonként napi kétszeri vízi edzéstartás (2x1,5 óra edzés) tartása 

 a nyári alapozási idő kivételével heti 5-7 vízi edzés levezénylése csapatonként (beleértve 

korosztálytól függően heti 1-2 reggeli edzést is) 

 sportrendezvényeken való részvétel 

 internetes kommunikáció a csapatokkal és a klubbal, a klub idevonatkozó adminisztratív 

feladatainak ellátása  

 klub eseményeinek szervezése és lebonyolítása 

 versenyeztetés a klub szakmai irányítása alatt 

 havi 2-4 videózás csapatonként (korosztálytól függően)  

 hazai és külföldi edzőtáborokban történő részvétel  

 Az egyesület által szervezett edzőtáborozások keretében történő kétkapus edzéseken való részvétel 

(Szentesre szervezett ideérkező csapatokkal is) 

 a klub által szervezett toborzóprogramokon való részvétel, illetve közreműködés 

 kapcsolattartás a klubtagok hozzátartozóival, különös tekintettel a gyermekek egyedi fejlődésével 

kapcsolatos kérdésekben, minimum 4 szülői értekezlet megszervezése az aktuális programokkal 

kapcsolatosan 

 A klub tulajdonában lévő kisbuszok vezetése 

 A nyári úszótáborokban történő közreműködés, munkavállalás 

 Más jövedelemszerző tevékenységet nem folytathat csak az egyesület írásos beleegyezésével  

 

Pályázható pozíciók: 

1.országos lány gyerek és serdülő csapat 

2. országos fiú serdülő, ifi csapat 

3. országos fiú gyerek, vidék gyerek csapat 

4. előkészítő vezetőedző 
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Pályázati feltétel:  

 

 a pályázó rendelkezzen az MVLSZ által előírt licenc végzettséggel 

 motivációs levél, amelynek tartalmaznia kell a szakmai célokat és az edző által preferált korosztályt 

  fényképes szakmai önéletrajz 

 2015. május 15. jelentkezési határidő 

Díjazás:  

Havi nettó 300.000 Forint határozatlan idejű, 12 havi díjazás, kivétel ez alól az előkészítő vezetőedzői 

pozíció, amely havi nettó 250.000 Forint határozatlan idejű, 12 havi fizetéssel. 

 

Jelentkezés: 

 

A fent megjelölt kritériumok alapján, kérem küldje el jelentkezését fényképes szakmai önéletrajzzal és 

motivációs levéllel, bujtam@iszkft.hu e-mailre vagy adja le a klub irodán (6600 Szentes, Csallány Gábor 

part 4.) zárt borítékban. Jelentkezési határidő: 2018. május 15. 
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