Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
a Nagybánhegyesi Településüzemeltető Kft. ügyvezetői állására
Pályázatot hirdető munkáltató: Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Nagybánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az
egyéb munkáltatói jogokat a község polgármestere gyakorolja.
Meghirdetett munkahely és beosztás: Nagybánhegyesi Településüzemeltető Kft. ügyvezető
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
A pályázó feladata: Nagybánhegyesi Településüzemeltető Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, a
Kft. üzleti tervének elkészítése, árbevételeinek eredményességének biztosítása, feladatainak irányítása
és összehangolása, ellenőrzés, koordinálás, gazdálkodási és költségvetési tervek elkészítése
A Kft. által ellátott feladatok: Fizikai közérzetet javító szolgáltatás. Termálfürdő működtetése.
Képesítési és egyéb feltételek:
•
büntetlen előélet,
•
felsőfokú műszaki vagy vízmérnöki végzettség,

•
•
•

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
ivóvízszolgáltatási vagy műszaki feladatokat ellátó intézménynél, gazdasági társaságnál szerzett
gyakorlat
fürdő üzemeltetési vagy ivóvízszolgáltatási cégnél vezetői munkakörben szerzett tapasztalat
Fürdővezető szakmérnök.

A pályázathoz mellékelni kell:
•
önéletrajz
•
iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
•
szakmai tapasztalat igazolása
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, /igazolás az erkölcsi bizonyítvány igénylésről
•
vezetői, szakmai program
•
nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázatba
betekinthetnek
•
a pályázó nyilatkozata, hogy kéri-e zárt ülés tartását.
•
a pályázó nyilatkozata a Ptk 3:115 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi feltételre vonatkozóan
A pályázat benyújtási határideje:
A pályázat elbírálási határideje:

2015. május 31.
2015. június 30.

A pályázatokat zárt borítékban a bérigény megjelölésével az alábbi címen kell benyújtani:
Nagybánhegyes Községi Önkormányzat 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.
A borítékon fel kell tüntetni: „Nagybánhegyesi Településüzemeltető Kft. pályázat”
A megbízás időtartama: a 2013. évi V. tv. ( Ptk) 3:114 §-a alapján a vezető tisztségviselő
megbízatása 5 évre szól , a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozik
Próbaidő tartama: 3 hónap.
A pályázatokat a Képviselő-testület Szociális és Pénzügyi, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottsága
véleményezi, a kinevezés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Farkas Sándor polgármester
T: 68/ 426 000
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

