Celldömölk Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Kemenes Vulkán Park

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, 2013. 03. 01-től 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Bevezeti a Kemenes Vulkán Parkot az idegenforgalmi piacra. Szervezi a
látogatóközpont üzemeletetési feladatait. Figyeli az intézmény részére kiírt
pályázatokat. Szervezi az intézmény programjait, részt vesz azok
lebonyolításában. Marketing tevékenységet végez. Felel az intézmény
költségvetéséért. A munkáltatói jogkört gyakorolja az intézmény dolgozói
fölött..

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






Főiskola, idegenforgalmi és vendéglátóipari felsőfokú végzettség,
Legalább 3 éves szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői
tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Középfokú nyelvvizsga két idegen nyelvből

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, marketing és egyéb,
Elvárt kompetenciák:


saját gépkocsi használata,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, nyelvtudást
igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagának
tartalmát, és személyes adatait a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tulok Gabriella
szakreferens nyújt, a 0695525816 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: C/187/0/2013 , valamint a munkakör
megnevezését: Kemenes Vulkán Park.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előzetes szűrést követően a bíráló bizottság elé
kerülnek. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület döntést hoz.
Elfogadás esetén az állás 2013. március 1-től betölthető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Új Kemenesalja - 2013. január 25.
 Celldömölk Város honlapja - 2013. január 25.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.

információt

a

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. január 11.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

