
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség főtitkárt keres

A Főtitkár:
• Vezeti a Diákszövetség missziói és operatív tevékenységét

• Irányítja és támogatja a Diákszövetség alkalmazottainak munkáját

• Közvetít  a  Vezetőség  (stratégiai  szint)  és  a  Diákszövetség  alkalmazottai  (operatív
szint) között.

Rólunk
A MEKDSZ célja az Evangélium eljuttatása a felsőoktatásban tanulókhoz, amit felekezetkö-
zi, öntevékeny diákkörökön keresztül, kreatívan és hitelesen, a kor kérdéseire és kihívásaira
választ kereső módon kíván megvalósítani. Mindezzel ahhoz is szeretne hozzájárulni, hogy
a keresztény diákok életük minden területén felelős hívő emberekké, akár vezetőkké válja-
nak.

Minden tevékenységünk mögött az az álmunk, hogy az Evangélium által teljes emberi mi-
voltukban átformált egyetemista diákokat lássuk tanítványi közösségekben hatással lenni
az egyetemi életre, az egyházra és a társadalomra, Jézus Krisztus dicsőségére

Te vagy a mi emberünk, ha…
Képes vagy egy munkatársi csapatot össze-
fogni,  vezetni,  hitében  és  képességeiben
erősíteni

Képes  vagy  a  feladatok  priorizálására,  a
szervezeti értékekhez és célokhoz igazodva

Ismered a MEKDSZ múltját és jelenét, vízió-
val rendelkezel a szervezet missziói munká-
jának jövőjével kapcsolatban

Nem  idegenek  tőled  az  adminisztratív  fel-
adatok,  tudod  segíteni  az  ilyen  területen
dolgozó  kollégák  [irodai  munkatárs,  köny-
velő] munkáját is

Képes vagy egy teológiailag és kulturálisan
sokszínű, egyedi gondolkodásmódú közös-
ség megértésére és képviseletére - a szer-
vezetben, az egyházban és a közéletben is

Felekezetközi  szemléletű  vagy,  legalább
alapszintű  teológiai  és  gyakorlati  tudással
rendelkezel a felekezeti különbségekről, és
kész  vagy  együttműködni  különböző  ke-
resztyén felekezetek diákjaival

Kommunikációdban  tiszta  és  egyértelmű
vagy, de érzékeny a befogadóra

Jó megfgyelő vagy, könnyen átlátod a szer-
vezetben zajló valós folyamatokat, és ezt a
látást mások számára [munkatársak,  elnök,
vezetőség, közgyűlés] is át tudod adni



Felelősségteljes,  stabil,  kipróbált  személyi-
ség vagy, szilárd keresztyén hittel és gyüle-
kezeti háttérrel

Előnnyel indulsz, ha…
Tapasztalt csapatjátékos vagy, ezen felül ve-
zetői, szervezői vagy koordinátori tapaszta-
latod is van

Ismered  önmagadat  –  az  erősségeidet  és
korlátaidat  egyaránt  –  és  erre  építkezve
tudsz dolgozni

Nem  jelent  problémát,  ha  emberek  előtt
kell beszélned

Jelentős szerepe van  személyiségedben a
rendszer-szemléletnek  és  a  hosszú  távú
gondolkodásnak

Át tudod látni egy nagyobb szervezet pénz-
ügyeit, és kapcsolatot tartani az adományo-
zókkal

Könnyen  kapcsolódsz  emberekhez,  min-
denkivel  megtalálod  a  közös  hangot,  sze-
retsz emberekkel és emberekért dolgozni

Van MEKDSZ-munkatársi vagy főállású ön-
kéntesi tapasztalatod

Céltudatos  vagy  és  jó  problémamegoldó,
nem ijedsz meg a kihívást jelentő feladatok-
tól

Eddigi MEKDSZ-es és gyülekezeti szolgála-
taidat hűséggel és odaadással végezted (és
ezt  releváns  módon  igazolni  is  tudod,  pl.
ajánlólevéllel)

Ami szükséges a pozíció betöltéséhez
• Felsőfokú végzettség (segítői / teológiai / menedzser képzettség előny, de nem fel-

tétel)

• MEKDSZ-es érintettség, tapasztalat (min. 5 év, minél több szerepben – pl. diákkör-
vezető, munkatárs, vezetőségi tag, mentor, szilász, előadó, stb.)

• Angol nyelvtudás írásban és szóban (min. kommunikációs szint)

• A MEKDSZ hitvallásában foglaltak, valamint az alapszabály szerinti szervezeti célok
és értékek elfogadása és képviselete

Jelentkezés
• Részletes önéletrajz és kísérőlevél beküldésével az alábbi címre: elnok@mekdsz.hu.

• Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

• Az interjú várható időpontja: 2020. január 4. szombat.



Kérünk, hogy a kísérőlevélben térj ki az alábbi részletekre:
Tapasztalataidról:

1. Milyen vezetői / szervezői tapaszta-
lataid vannak? Írj ezekről!

2. Miben  látod  erőssége(i)det/lelki
ajándékaidat, és miben gyengéidet?
Hogyan tudsz ezekkel  együtt élni  /
dolgozni?

3. Mely adottságaidról érzed úgy, hogy
a  MEKDSZ-munkatársak  és  diákok
közötti  munkában  kamatoztatni
tudnád?

4. Miért  fontos  számodra  a  csapat-
munka?  Általában  milyen  szerepet
töltesz be egy csapatban?

5. A  jövőben  milyen  területeken  sze-
retnéd továbbképezni magad?

Hitedről:

1. Mondj  egy  pár  szót  hitedről,  az  el-
múlt  években  való  lelki  növekedé-
sedről!

2. Mit  teszel  lelki  fejlődésed  érdeké-
ben?

3. Mit látsz legnagyobb akadálynak lel-
ki életed növekedésére nézve?

4. Milyen  szerepe  van  a  közösségnek
lelki életedben?

5. Mit gondolsz, egy vezetői pozíció mi-
lyen hatást gyakorolna lelki növeke-
désedre? Miért?

6. Mit gondolsz,  vezető pozícióból ho-
gyan  tudnál  tenni  a  körülötted  lévő
emberek  hitéért,  lelki  növekedésé-
ért?

7. Mit  tartasz  a  missziói  tevékenység
legfontosabb részének? Miért?

A MEKDSZ-szel való kapcsolatodról:

1. Mi az, amit különösen értékesnek tartasz a MEKDSZ-ben?

2. Mit gondolsz a MEKDSZ hitvallásáról, illetve Alapszabályában lefektetett céljairól?

3. Ha te lennél a főtitkár a következő néhány évben, mi lenne a fő célod erre az időre?
Mi az, amit már főtitkárságod első napjaiban megváltoztatnál?

Érdeklődésedről:

Mely személy / gondolat / könyv / cikk hatott rád leginkább az utóbbi időben?

Várjuk jelentkezésedet!
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