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COS - TOURCOOP-2019-3-01  

 

Felhívás mentorok számára 

 
 

Érdeklődik a fenntartható városi turizmus iránt és szeretne hozzájárulni tudásával és szakértelmével? 

Akkor ez a lehetőség az Öné! 

 
 

 

TOURBAN projektünk jelenlegi fázisában mentorokat keresünk a “Fenntartható városi turizmust 

előmozdító” programunkhoz, amely a fenntartható megoldások bevezetésének elősegítése érdekében 

pénzügyileg támogatja a turisztikai kkv-kat.  

 

 

A program kedvezményezettjei hozzáférhetnek a mentorok szűkített listájához, és ők maguk 

választanak ki egy vagy több mentort és szakértőt, akik tanácsot adnak és a sikerhez hozzásegítik 

fenntartható és innovációs projektjeiket. A feladatok a turisztikai kkv-k telephelyén vagy elektronikus 

kommunikációs eszközök segítségével távolról is elvégezhetők. 

 

 

Az alábbi területeken keresünk szakértőket: 
 

• Fenntartható vállalatirányítás és üzletfejlesztés (belső irányítás és humánerőforrás, marketing 

és kommunikáció, az érdekelt felek (lakosok és turisták) bevonása, társadalmi befogadás és 

hozzáférhetőség, fenntarthatósági tanúsítványok, finanszírozáshoz való hozzáférés stb.); 

• Ökológiai átállás (energiahatékonyság, megújuló energiák, hulladékgazdálkodás és 

körforgásos gazdaság stb.); 

• Digitális átalakulás (a digitális technológiák használata a fenntarthatóság érdekében). 
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A jelentkezés elfogadásához a pályázónak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 

 

• Legalább 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a fent említett szakterületek 

valamelyikén, beleértve a turizmus területén szerzett igazolt tapasztalatot; 

• Egyetemi diplomával vagy legalább 5, vagy több éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie 

az említett szakterületek valamelyikén; 

• Megfelelő angol nyelvtudással (legalább B1) és a projekt legalább egyik nyelvének (katalán, 

horvát, dán, észt, holland, észt, német, magyar, katalán, horvát, dán, holland) ismeretével kell 

rendelkeznie. 

• Tagja kell, hogy legyen a Tourban közösségnek. Ha még nem tag a közösségnek, kérjük, az 

alábbi linkre kattintva regisztráljon! 

 

Ezenkívül a megfelelő mentoráláshoz a következő készségekkel kell rendelkeznie: coaching-, 

didaktikai-, motivációs-, szervezési-, jó kommunikációs és beszámolási készség. 
 

 

A mentor és a turisztikai kkv kedvezményezettje "mentorálási megállapodást" írnak alá, amely a 

mentorálási órák minimális számát (30 óra 12 hónap alatt, azaz havonta legalább 1 találkozó) és 100 

euró munkaóránkénti fix díjat tartalmaz, amely adott esetben az ÁFA-t is tartalmazza. 

 
A pályázatában egyértelműen meg kell jelölnie egy vagy töb szakterületet a fenti listából választva 

és csatolnia kell egy angol nyelvű EUROPASS önéletrajzot, amelyben a szakterületeket és a szakmai 

tapasztalatot megfelelően részletezni és dokumentálni kell. Az angol nyelvű pályázatát és 

EUROPASS önéletrajzát a info@vimosz.org címre várjuk. A pályázatokat a “Fenntartható városi 

turizmust előmozdító” program indulásáig (várhatóan 2021 júniusa-júliusa), illetve azon túl, 

amennyiben további mentorprofilokra van szükség, folyamatosan vizsgáljuk. 
 

Amennyiben az Ön profilja megfelel követelményeinknek, felkerül a kiválasztott mentorok szűkített 

listájára, amelyből a kkv-k kiválaszthatják azt a mentort vagy szakértőt, aki végigkíséri őket 

programunkban, illetve konzultál velük a fenntarthatósági projektjeik megvalósításához szükséges 

feladatokban.  

 

További információ az alábbi, angol nyelvű dokumentumban érhető el, illetve kérdéseivel forduljon 

titkárságunhoz az info@vimosz.org e-mail címen. 
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