
 

A CMC jelentkezéshez beadandó dokumentumok 

1. Jelentkezési lap, Belépési nyilatkozat 

A jelentkezési lap aláírása egyben egy nyilatkozat arról is, hogy a jelentkező a VTMSZ Etikai 

Kódexét ismeri és betartására kötelezi magát. 

2. Szakmai önéletrajz 

3. Diploma(k) másolata 

4. Öt olyan vezetési tanácsadási projekt leírása, amelyben a jelentkezőnek jelentős szerepe volt, és 

amelyek képet adnak a jelölt vezetési tanácsadói tevékenységéről, lehetőleg a legutóbbi öt évből. 

5. Fenti öt projekthez kapcsolódó öt különböző referenciaszemély megadása 

Mind az öt fenti projektleíráshoz adjon meg ügyfelénél egy-egy olyan személyt, akit a VTMSZ 

referenciaként felkérhet a jelentkező tevékenységének értékelésére. A referencia személyeknek, 

kérjük, adja meg az elérhetőségét az e-learning felületen közvetlenül kitöltendő 
formanyomtatványon: projekt név, név, cégnév, beosztás, cég címe, telefon, email. A 

referenciakérést a VTMSZ Iroda intézi. 

Magyarul nem beszélő referenciaszemélyt is meg lehet adni. 

6. Két CMC címmel rendelkező tanácsadó ajánlása 

Az ajánlást kérő személy, azaz a CMC jelölt töltse fel az ajánlásokat az e-learning felületen 
megadott helyre. A jelentkezési dokumentációban külön lapon rövid - legfeljebb fél oldalas - 

indoklást kell írniuk az ajánlóknak (ki, kit, mire és miért ajánl, különös formai követelmény nincs). 

7.  Nyilatkozat a jelentkező által az elmúlt 12 hónapban teljesített képzésekről minden olyan 

képzésre vonatkozóan, amelyek a VTMSZ CMC készségtár elemeihez kapcsolódnak. 

8.  A jelentkezés elfogadása esetén a megadott határidőre esettanulmány készítése egy saját 

projektről. 

Kötelező tartalmi elemek: 

� A tanácsadói helyzet összefoglalása 

� Az ügyfél jellemzői és a probléma bemutatása 

� A projekt megvalósításának lépései és eszközei 

� A projekt eredményei, tanulságai és továbblépések 

Előírt formátum nincs. Javasolt terjedelem 4000-5000 szó (8-12 oldal) 

Az esettanulmány lehet magyar, vagy angol nyelvű. 

Mivel a jelentkezések elbírálását végző CMC Bizottság tagjai is mind főállású tanácsadók, és mint 

ilyenek ugyanolyan elfoglaltak, mint a jelentkezők, sajnos nem áll módunkban hiányos, vagy késve 

érkező jelentkezési dokumentumokat elfogadni, vagy az egyes jelentkezők figyelmét külön felhívni 

a leadott dokumentációjuk hiányosságaira. 


