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Megtekintés

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Touring Hotel és Thermál Camping

szálloda vezető
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
JászNagykunSzolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Beton út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Részt vesz a szálláshelyi kínálat ismeretében annak kialakításában, fejlesztésében, a
költségvetés kialakításában. Irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatokat lát el a
szálláshely szolgáltatás különböző munkaköreiben, főfolyamataiban.Biztosítja az
egységek működéséhez szükséges műszaki és tárgyi feltételeket. Megtervezi a
szálláshely marketing stratégiáját és tevékenységét.Helyi turisztikai információkat nyújt:
szabadidős programokat, kirándulásokat szervez a vendégeknek. Ellenőrzi a dolgozók
kiválasztását és felügyeli tevékenységüket. Követi a vendégkapcsolat alakulását
Határidőre elkészíti a kért kimutatásokat és terveket.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=272921
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Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Főiskola, szakirányú szakképzettség,
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány
• Tárgyalóképes nyelvtudás
• Szállodai szoftverek ismerete
•
Turizmus vendéglátás vagy azzal egyenértékű szakos diploma, vagy egyéb
felsőfokú szakirányú szakképzettség, végzettség
• Vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•

Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló
okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány /1992. évi XXXIII. törvény 20.§ nak megfelelően hogy a
munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba/
A munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzelések leírása, vezetői program,
hozzájáruló nyilatkozat az elbírálásban résztvevők számára a pályázati anyag
és személyese adatai megismeréséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál József igazgató nyújt, a
+3670/6073152 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
címére történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
842/2016 , valamint a beosztás megnevezését: idegenforgalmi és turisztikai
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.cserkeszolo.hu  2016. augusztus 18.
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