PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
a Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői tisztségének betöltésére
A jogviszony jellege, időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, vagy határozatlan idejű
megbízási jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Elsődlegesen a társaság 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. sz. alatti székhelye,
másodlagosan mindazok a helyszínek, ahol a Munkáltató bármely tevékenységi körét gyakorolja.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az ügyvezető felelős vezetőként meghatározza és alakítja az általa vezetett társaság üzletpolitikáját,
a társaság által végzett tevékenységeknek megfelelően irányítja a társaság munkáját, képviseli a
gazdasági társaságot. Meghatározza a társaság céljait, a célok elérésének és megvalósításának
módját, figyelembe véve a tulajdonosi érdekeket. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság
alkalmazottai felett.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 felsőfokú végzettség
 vezetői gyakorlat
 idegennyelv ismeret
 B. kategóriás jogosítvány
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 idegenforgalmi végzettség, rendezvényszervezői-, közművelődési tapasztalat
Elvárt kompetenciák:





kiváló szintű tervező, szervező és problémamegoldó készség
önálló, gyors, precíz munkavégzés
jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség
terhelhetőség, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megigénylésének igazolása,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a Ptk. 3:115. §-ban szabályozott
összeférhetetlenség nem áll fenn
 nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul,.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. január 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 13.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Hortobágy Község Önkormányzatához (Cím:
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.) kell benyújtani személyesen, postai úton vagy elektronikusan a
phhortobagy@gmail.com email címre. Kérjük a borítékon feltüntetni „pályázat ügyvezetői
munkakörre” megjelölést.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról a veszélyhelyzetre tekintettel Hortobágy Község Önkormányzatának Polgármestere,
ha a veszélyhelyzet az elbíráláskor már nem áll fenn, úgy Hortobágy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt a benyújtási határidőt követően.
A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Hortobágy Község Honlapja www.hortobagy.hu
 Hortobágy Községi Önkormányzat hirdetőtáblája
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