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

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.01. - 2025.01.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A magasabb vezetői megbízás alapja egy határozatlan idejű közalkalmazotti megbízás, gazdálkodási, szervezési ügyintéző
munkakörrel. A vezetői feladatok ezen felül: a Fürdő összes szervezeti egységének átfogó irányítása / Fürdő- és
Strandszolgáltatás, Napsugár Étterem, Touring Szálloda és Kemping, Mosoda, Hőszolgáltatás, Gyógyászat, Kiegészítő
Alapellátás / . Az egységek szervezeti és koordinációs felügyelete. Az Intézmény szakmai követelményeknek megfelelő,
gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése. Felelősség az Intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon
rendeltetésszerű, gondos használatáért; valamint az Intézmény Alapító Okiratban meghatározott tevékenységi körébe tartozó
szakfeladatok jogszerű ellátásáért. Az intézményi gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség
érvényesítése. Tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. Hatékony belső ellenőrzési rendszer
kidolgozása illetve működtetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, végzettség és gyakorlat a 37/1996. (X.18.) NM rendelet 2. sz. melléklet "A" pontja alapján,
vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Elvárt kompetenciák:
önállóság, határozott fellépés,
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Előnyt jelentő kompetenciák:
innovatív gondolkodás
vendégorientált szemléletmód
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz
iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve a pályázatban közreműködők
pályázatba való betekintéséhez
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Attila polgármester nyújt, a 56/568-451 -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:
Intézményvezető , valamint a beosztás megnevezését: magasabb vezető / közalkalmazott.
Személyesen: Varga Attila polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a Képviselő Testület bírálja el. Továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást érvénytelenítheti.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.cserkeszolo.hu - 2020. január 3.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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