SKILLSHUNGARY
NAGYKÖVETI PÁLYÁZAT
Légy Te a SkillsHungary program Nagykövete!

Szívesen képviselnéd a SkillsHungary programot a nyilvánosság előtt? Jól
kommunikálsz és elkötelezett vagy a közös törekvéseink iránt? Akkor Rád van
szükségünk.
A pályázat célja:
Célunk 3 nagykövet kiválasztása, akik aktívan részt tudnak venni a SkillsHungary
program népszerűsítésében. Részt vesznek a programokhoz, nemzetközi
versenyekhez kapcsolódó rendezvényeken, nyilatkoznak és vállalják az esetleges
médiamegjelenéseket. Szívesen megosztják tapasztalataikat az új és régi
versenyzőkkel, valamint a versenyek során videók készítésével követik nyomon az
eseményeket. Mindezzel egységes keretet biztosítanak a programnak a

nyilvánosság előtt,
eredményességéhez.
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Miért jó nagykövetnek lenni?
Mert az élmények így tovább folytatódnak. Egy olyan ügyet képviselhetsz, mely sokat
tesz a fiatalok fejlődéséért, és egy ideális szakmai jövőképet mutat számukra. Egy
misszió, amely nemcsak a világot nyitja meg, hanem olyan csapatot kovácsol, ami
akar és képes is tenni azért, hogy értéket teremtsen.
Milyen az ideális jelölt?
Korábban versenyzőként képviselte az országot WorldSkills vagy EuroSkills
versenyen, ezáltal jól ismeri a programot. Első kézből tud beszélni élményeiről,
tapasztalatairól, amihez elengedhetetlen a kommunikatív személyiség. Elkötelezett
a hivatása és a SkillsHungary céljai iránt, valamint szívügyének tartja a szakmák és
a verseny népszerűsítését a fiatalok körében. Időt és energiát tud szánni arra, hogy
felelősséggel teljesítse a nagyköveti pozícióval járó kötelezettségeit.
Feladataid a következők lesznek:









Vlog készítése a EuroSkills és WorldSkills versenynapjain. Ehhez minden
technikai segítséget biztosítunk, Neked „csak” beszélned kell.
A EuroSkills Graz 2020 verseny esetében ez 6 nap elköteleződést kíván 2020.
szeptember 16. és szeptember 21. között. Ehhez ellátást, transzfert és szállást
is biztosítunk számodra.
Az ősz folyamán országos Roadshow-t tervezünk a versenyek
népszerűsítésére. A rendezvénysorozat keretében 1-2 állomáson rád is
számítunk, ahol tájékoztatnád az érdeklődőket a SkillsHungary programról és
szakmai bemutatót, előadást is tartanál.
Részvétel az Alumni klub éves rendezvényén, melyen egy előadás
megtartása is a feladatod lenne.
Esetlegesen felmerülő médiamegjelenések vállalása (televíziós, rádiós,
nyomtatott, online).
Részvétel workshopon egy alkalommal, amely várhatóan 2 napi
elkötelezettséget kíván vidéki helyszínen, (szállást, ellátást biztosítunk).
A fontos információkról időben tájékoztatunk, a pontos feladatokat és
időpontokat pedig folyamatosan egyeztetjük Veled.

A kinevezés időtartama:


A kinevezés 2020. április 1. és december 31. közötti időszakra szól két másik
Nagykövettel együtt.

Mit kapsz cserébe?
Élményeket, jó társaságot, újabb tapasztalatokat szerezhetsz. Munkádért cserébe
további juttatásban is részesítünk.
A jelentkezés és kiválasztás folyamata:
-

-

Jelentkezni erre a linkre kattintva tudsz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0eeFSCWMmWUOpAf2AQpQ
4mvE41ZFFYrDUkXlrdzxmOAWxfA/viewform?usp=sf_link
Az itt található jelentkezési lapot töltsd ki és kattints a „küldés” gombra.
A jelentkezési lap kitöltésére 2020. március 20-ig van lehetőséged. Ennek
kiértékelését 2 héten belül elvégezzük.
Ezt követően a kiválasztott pályázókat behívjuk egy személyes beszélgetésre,
majd 1-2 héten belül mindenkit értesítünk az eredményekről.
A sikeres három pályázó pedig hivatalosan is a SkillsHungary program
nagykövetévé válik.

