Horváth Pál ISACA Magyarországi Egyesület elnökségi tagjelölt pályázata, 2016.

Rövid bemutatkozás
Több mint 20 éve foglalkozom informatikával, végzettségem mérnök informatikus. Informatikai
rendszer- és biztonságmenedzsment tapasztalattal rendelkezem, 8 éve biztonsági szakértői
szakirányra specializálódtam. 10 évig dolgoztam pénzintézetnél Service Support, később Security
Officer pozíciókban. Számos MNB auditban működtem közre.
2010 óta saját tanácsadó cégemet vezetem.
CISM, CISA, CRISC minősítésekkel rendelkezem.
Megkaptam a Gábor Dénes Főiskola „20 év - 20 karrier” elismerését és közel tíz éve állatkerti
nevelőszülő vagyok.
Mely pozíció(k)ra pályázol (pozíció(k) megnevezése):
Elnökségi tag, Tagság munkacsoport:
Tagság munkacsoport vezetője,
Tagságért felelős koordinátor,
Önkéntesek koordinátora,
Új belépők, új tagságok koordinátora.
Elnökségi tag, Kommunikáció és marketing munkacsoport:
Kommunikáció és marketing munkacsoport vezetője,
Webes tartalom, közösségi média, email koordinátor,
Hírlevél koordinátor,
Kommunikációért felelős koordinátor,
Marketing koordinátor.
Miért vagy alkalmas a pozíciók betöltésére
Az elmúlt években az ISACA kiemelt eseményeinek lebonyolításában segédkeztem. Önkéntesként
tettem, mert hasznosnak éreztem.
Felügyelő Bizottsági tagként az elnökségi üléseken aktívan részt vettem és megismertem az Elnökség
munkamódszereit. Úgy érzem, hogy hatékonyan tudtam együtt dolgozni az elnökségi tagokkal, és az
új elnökségben is megállnám a helyem.
Látok a szervezetben fejlődési lehetőségeket és elképzeléseim is vannak ezek megvalósítására.

Az egyesületi feladatok megoldása együttműködést és csoportmunkát igényel, melyek során
kezdeményezni, ötletekkel előállni, érvelni és elfogadni is kell tudni. Tanácsadóként nap mint nap így
dolgozom.
Nevezz meg 2-2 új eredményt, amelyet megválasztásod esetén az adott pozíció keretein belül
hozzátennél az eddigiekhez
Fontosnak tartom, hogy az Egyesület taglétszáma bővüljön, szélesebbé váljon a tagok által képviselt
szakterületek köre. Legyenek ott a tagjaink minél több magyar és nemzetközi fórumon, szervezetben,
cégben, az elismertsége mellett legyen közismertebb Egyesületünk. Ezzel az ISACA szakmai súlya is
nőne.
Ismertessük meg magunkat a szakmánkon kívüli világgal is!
Sokat dolgoztunk, hogy hasznos szolgáltatásokat és támogatást nyújtsunk a tagoknak. Mutassuk be
ezeket a szolgáltatásokat és azt is, hogy milyen módon tudják ezeket a tagok egyszerűen és saját
előnyükre használni.
Keressük meg új önkénteseinket és vonjuk be őket a munkába!

