IAB Hungary
Munkacsoport működési tervezet

Az Elnökség dönthet különféle munkacsoportok létrehozásáról, megszüntetéséről.
A munkacsoportok több célból létesülhetnek:
 konkrét projektek előkészítésére és megvalósítására,
 szakmai fórumként, különféle szakmai területek fejlesztésére.
A munkacsoportok vezetőit az Elnökség a szervezet tagsága körében meghirdetett pályázat
alapján nevezi ki.
Pályázati kiírás sablon  1. melléklet
Pályázni írásos formában lehet, a pályázó személynek pályázatában részleteznie kell a
szakmai tapasztalatait és a munkacsoport éves tevékenységére vonatkozó terveit.
Munkacsoport vezetői pályázati sabon  2. melléklet
A beérkezett pályázatok közül az Elnökség kiválasztja a nyertest és jóváhagyja a
munkacsoport programját, amely ettől kezdve elvárásként is jelentkezik, a munkacsoport
elsősorban a jóváhagyott program végrehajtásán fog dolgozni.
A munkacsoport programját naptári évekre bontva fogadja el az Elnökség, a
munkacsoportnak minden évben rendelkeznie kell aktuális és elfogadott programmal, amely
a tagság számára is nyilvánosan elérhető.
Természetesen előfordulhatnak váratlan, új projektek, események, amire egy adott
munkacsoportnak reagálnia kell, ezeket a munkacsoport vezetője jelzi az Elnökség felé.
A munkacsoport vezetője felel az általa beadott program megvalósításáért és feladata a
munkacsoport tevékenységének koordinálása. A munkacsoport vezetőjének rendszeresen
egyeztetnie kell a kommunikációért felelős IAB kollégákkal.
A munkacsoportok működésük során célszerűen (és elvártan) együttműködnek más
munkacsoportokkal bizonyos speciális témák kapcsán, mint pl. kutatás, oktatás, jogi
kérdések. Ilyen esetben az érintett munkacsoportok vezetői egyeztetnek az együttműködés
részleteiről.
A munkacsoportok munkáját a tapasztalatok alapján megbénítja a túl nagy létszám, ideális
esetben egy adott munkacsoport munkájában a vezetőn kívül 56 szakember vesz részt
aktívan.
A munkacsoport aktív tagságára a munkacsoport kiválasztott vezetője tesz javaslatot (a
pályázat részét képezi).
A munkacsoportban folyó munkáról a teljes tagságnak rendszeresen értesülnie kell. A
munkacsoport vezetője 3 havonta köteles beszámolni az Elnökségnek a munkacsoport

tevékenységéről. A beszámoló minden esetben írásban történik, amelyet a teljes tagság is
megkap.
Beszámoló sablon  3. melléklet
Ezen kívül az Elnökség lehetőséget biztosít a munkacsoport vezetőjének, hogy
személyesen is megjelenjen Elnökségi üléseken, erre legalább évente egyszer alkalom lesz.
A munkacsoportoknak nincs döntési jogkörük, de javaslatokat tehetnek a piaci folyamatokat
érintő döntésekre, melyeket az Elnökség hozhat meg.
A munkacsoportok segítséget, tanácsot kérhetnek az Ügyvezetőtől, adott esetben az adott
terület Elnökségi felelősétől illetve más munkacsoportok vezetőitől.
Amennyiben a munkacsoportban véleménykülönbség és döntésképtelenség alakul ki, a
csoport vezetője az Elnökséghez fordulhat állásfoglalásért.
A munkacsoportok vezetőit az Elnökség hívhatja vissza.

1. melléklet  munkacsoport pályázat sablon
Pályázati kiírás

Az IAB Hungary Elnöksége pályázatot hirdet munkacsoport vezetői feladatra.

Dátum:

Pályázat leadásának határideje:

Munkacsoport tematikája, aktuális státusza:

A pályázat kiírásának oka:
(pl. új vezető keresése, új munkacsoport létrehozása)

Az Elnökség részéről a munkacsoporttal szemben megfogalmazott elvárás, cél:

Pályázat kötelező elemei:
 munkacsoport neve,
 munkacsoport működésének célja,
 pályázó neve,
 pályázó munkahelye és releváns szakmai tapasztalatainak rövid összefoglalása
 a program részletes kifejtése, lehetőleg rövid és középtávú, illetve az Elnökségi
ciklus végéig kitűzött célokkal és feladatokkal, naptári év szerinti bontásban,
 a feladatok, célok kapcsán ha releváns akkor kérjük megjelölni, hogy azokból az IAB
Hungary tagsága, illetve ezen a körön túltekintve a piac összessége milyen hasznot
tud húzni?
 lehetséges erőforrás igények,
 javaslat a munkacsoport tagjaira.

Elnökségi kapcsolattartó a pályázat kapcsán:

Egyéb információk:

2. melléklet  munkacsoport vezetői pályázat sablon
IAB Hungary
Pályázat munkacsoport vezetésére

Az érintett munkacsoport neve:
Dátum:
Név:
Munkahely:
Releváns szakmai tapasztalat (röviden):
A munkacsoport célja:

A program részletesebb kifejtése:
(segítség: érdemes alkalmazni a now/next/future bontást, jó ha mindhárom típusból van
now
: amit könnyen, gyorsan és nagyobb energia befektetése nélkül meg lehet oldani
next
: középtávon (1 éven belül) lehet megoldani, idő vagy/és erőforrásigénye van
future
: távlatibb cél (de még a 201618as cikluson belüli), amihez előkészítés és több idő
valamint energia szükséges
Kétszintű eredményszemlélet:
Az IAB tagsága milyen előnyöket tud szerezni ebből? A teljes piac milyen hasznot tud húzni
ebből?)

Lehetséges extra erőforrás igények:
(emberi és/vagy anyagi)

Javaslat a munkacsoport aktív tagjaira:
(max. 56 fő)

3. melléklet  munkacsoport beszámoló sablon
IAB Hungary

Munkacsoport beszámoló

Érintett munkacsoport:
Vezető:
Dátum:

Mi történt az elmúlt 3 hónapban?

Mi várható a következő 3 hónapban?

