Dominus Ákos
A klub megalakulása óta részt veszek annak
különböző tevékenységeiben, 2014 májusa óta pedig
már az elnökségben dolgozhatok. A civilkedés
mellett

a

Sziget

Fesztivál

Fenntarthatósági

Menedzsere vagyok, illetve a Bánkitó Fesztivál
technikai

igazgatója.

Magyarországi

Az

Európai

Képviseletének

Bizottság

szervezem

a

kulturális és szakpolitikai rendezvényeit az Európa
Pontban. Az International Business School–ban
angol nyelven tanítok projekt menedzsmentet. Ezen
kívül

pár

kisebb

piaci

érdekeltségem

van

(kereskedelem, ingatlan és szolgáltatási területen).
Alapvetően abban hiszek, hogy a civil szektor
egyfajta

harmadik

gazdaságként

tud

a

leghatékonyabban működni, ahol az aktivizmus
mellett

a

professzionalizmus

diverzifikálása

piaci

logika

és

szerint

a
is

bevételek
működő

szervezetet eredményez.
Hobbim a kerékpáros turizmus és a mountain bike-ozás. Eddig négy földrész 22 országában
fordultam meg kifejezetten kerékpározási céllal. Ebből kifolyólag én gondoztam a
Kerékpárosklubon belül is az ehhez kapcsolódó ügyeket, mint például a túrák, a
Vándortábor programban való részvétel, vagy a Klub képviselete turisztikai szakmai
fórumokon és szervezetekben.
Mivel széleskörű tapasztalatom van kommunikációs kampányok tervezésében és
kivitelezésében, továbbá stakeholder menedzsmentben, ezért olyan kiemelt feladatokban
vállaltam eddig operatív szerepet, mint például a Bringázz a Munkába! kampány
szervezésének irányítása.
Munkám során az egyik prioritásom az volt, hogy az üzleti szektort jobban bevonjuk a Klub
működésének finanszírozásába. Az én kezdeményezésemre alakítottuk ki a „Vállalati
Főtámogató” státusz keretrendszerét, és ennek eredményeképp kötöttük meg a
közelmúltban az első ilyen tartalmú szerződést.
A fentiekből talán látszik, hogyan tudtam eddig a Klubot segíteni. Viszont ezeken a
területeken kívül is van még pár, aminek a fejlesztésébe aktívan be szeretnék kapcsolódni,
ha a lehetőségek adottak lesznek új programok beindítására.

Az egyik ilyen az önkétes bázis megerősítése. A legnagyobb hazai zenei fesztiválok (Sziget,
Volt, Balaton Sound) önkéntes programjának szervezőjeként rengeteg know-how–t sikerült
ezen a területen felhalmozni. Szintén van gyakorlatom Erasmus+ felnőttképzési programok
fejlesztésében. Ez jó alap lehet akár mérnökök továbbképzéséhez. Mivel erősen jellemző
rám a strukturált és analitikus gondolkodás, ezért a máshol megszerzett vezetői
tapasztalatommal is támogatni tudom a szervezetünk fejlesztését.
https://www.linkedin.com/in/akos-dominus/
http://tekeres.blog.hu

