
Rácalmás Város Önkormányzat

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ 
 

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2459 Rácalmás, Jankovich köz 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése. Az intézmény
vezetése, az intézmény szakmai munkájának teljes körű irányítása, az intézmény
alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény teljes jogkörű
képviselete. Felelős a szakszerű és törvényes működésért. Szakszerűen tervezi,
irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó rendezvények szervezeti munkáit.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Egyetem, főiskolai Vendéglátó vagy Idegenforgalmi szakirányú végzettség,



•         Szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Magyar állampolgár, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         B katerógirás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz,szakmai és vezetői program
•         Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítvány,
•         Nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati

anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Györe Andrea jegyző nyújt, a
06 25 517-866 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat címére történő

megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/5543-
1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A
vezetői megbízásról a Rácalmás Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.racalmas.hu honlapon
szerezhet.
 

 

Nyomtatás


