Pályázati kiírás

Az IAB Hungary Elnöksége pályázatot hirdet munkacsoport vezetői feladatra.

Dátum: 2016. május 9.
Pályázat leadásának határideje: 2016. június 9.

Munkacsoport tematikája, aktuális státusza: O
ktatási munkacsoport
, aktív munkacsoport
meglévő vezetővel, 2016. tavaszra vonatkozóan külön briefelve
A pályázat kiírásának oka:
(pl. új vezető keresése, új munkacsoport létrehozása)
Vezető keresése, munkacsoport programjának lefektetése

Az Elnökség részéről a munkacsoporttal szemben megfogalmazott elvárás, cél:
Az oktatás az IAB Hungary kiemelt területe. Alapvetően két pillérre szeretnénk építkezni:
szolgáltatás irányultság és üzletszerűség.
Minden oktatási tevékenységünket szükséges áthatnia a szolgáltatási fókusznak, azaz a
tagságnak és az iparágnak nyújtani hasznos értéket.
Van egy általános elvárás arra vonatkozóan, hogy az oktatásból lehet bevételt generálni.
A projektek legyenek legalább önfenntartók (felsőoktatás lehet kivétel), de ideális esetben az
IAB bevételi forrásai lehetnek.
Három részt szeretnénk lefedni:
1. Felsőoktatás
Cél: jó utánpótlás képzése a releváns szakokon
Alap vagy mesterképzésben tanuló diákok képzése az online reklám és kommunikációs
iparág területein, kurzus (félév) vagy akár specifikáció szintjén
Itt az IAB feladata, hogy „eladjuk” az iparágunkat a jövő generáció részére, érdeklődő és
lelkes emberek jöjjenek ki a felsőoktatásból, akik aztán az iparágba érkezzenek. Másrészt
rendelkezzenek egy minőségi alapismerettel.
2. Átképzés
Cél: a más iparágakból átlépők megfelelő képzése
Olyan végzett diákok, akik nem iparági releváns diplomával rendelkeznek illetve olyan
emberek, akik más iparágból váltanak
Itt az IAB feladata, hogy ezek az emberek megfelelő képzésben részesüljenek, kapjanak
valami olyan alapot és egy diplomát, ami egy elismert belépőt jelenthet nekik az iparági
szereplőkhöz

Lehet akár OKJhez hasonló képzés, partnerségben másokkal...
3. Továbbképzés
Cél: az iparágban dolgozók képzése, továbbképzése
Olyan kollégák, akik már az iparágban dolgoznak, de még nem rendelkeznek elegendő
digitális reklámozási ismerettel vagy egy adott területen el kívánják mélyíteni tudásukat
Mindhárom esetben a cél az, hogy minőségi és mennyiségi képzést is folytassunk, a
pályázóktól várunk javaslatot arra vonatkozóan, hogy inkább elérhető áron, több embert
képezzünk, fejlesszünk vagy drágábban és kevesebbet.
Természetesen a pályázóktól várjuk egyéb meglátásaikat és ötletüket további irányokra
vonatkozóan is.
További megfontolandó területek, gondolatok:
Általános képzés vs. specifikus témák feldolgozása
Formátum: tréning sorozat, workshop
Hossz: több napos, egy napos, fél napos
Helyszín: webinar, személyes megjelenés
Partnerség vs. csak IAB csinálja (mit, hogyan érdemes)
Előadók: sok vs. kevés, reprezentáltság vs. fókusz
Előadók fizetése vs. tisztán társadalmi munka
Projekt manager vs. csak IABn belüli erőforrás
Kommunikációs szükségletek a sikeres jelentkezőszámhoz
Csak digitális kommunikáció vs. digitális marketing témák feldolgozása
Az IAB Elnöksége számára egyértelmű, hogy nem lehet egyszerre mindent elindítani, a
pályázóktól egy szakaszosan építkező, fázisokra bontott tervet várunk, ami megvalósítható
az IAB keretein belül.
Az egyes fázisokhoz szükséges megfontolni a külső együttműködést más szervezetekkel,
így pl. MRSZ, MAKSZ, BGF, Corvinus, DIMSZ, stb.
A feldolgozni kívánt témák kapcsán pedig természetesen az IAB munkacsoportjai között
várunk szoros együttműködést.
Összefoglalva: az IAB önmagában (vagy partnerségben) aktívan alakítsa az iparágba
belépők és az iparági kollégák számára elérhető képzéseket, ezek kínálatát, témáit,
tartalmát, előadóit, árazását. Legyen az IAB képzés egy minőségi benchmark a piacon.
Mindig szem előtt tartandó: az IAB tagság számára hasznot és előnyt kell nyújtanunk, az
előny megjelenhet kedvezményben, exkluzivitásban, stb.

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: Barnóth Zoltán, Somogyi Endre

Egyéb információk:

