
Pályázat – (ügyvezető) igazgatói tisztségre 

 

Az ERDÉSZETI ÜDÜLŐ KÖZÖS VÁLLALAT (Továbbiakban: Társaság) 

IGAZGATÓTANÁCSA (továbbiakban: IT) pályázatot hirdet a Társaság (ügyvezető) igazgatói 

tisztségének betöltésére. 

 

Foglalkoztatás formája:  Munkaviszony 

Munkáltató:    Erdészeti Üdülő Közös Vállalat Igazgatótanácsa 

A Társaság székhelye:  8622 Szántód, Zrínyi utca 8.  

A székhely egyben a központi ügyintézés és a munkavégzés helye 

is. 

Munkakör megnevezése: Igazgató 

 

A Társaság alaptevékenysége – 50 apartmanban, 198 férőhelyes kapacitással – a tagvállalatok 

munkavállalóinak és hozzátartozóiknak üdültetése, családias körülmények biztosítása, teljes 

panziós ellátással. 

 

Az (ügyvezető) igazgató munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

- a Társaság szakmai tevékenységének a társasági szerződésben rögzített hatásköröknek 

megfelelő irányítása; 

- a Társaság képviselete harmadik személlyel szemben; valamint bíróságok és más 

hatóságok előtt;  

- a Társaság éves terveinek elkészítése, előterjesztése jóváhagyásra; 

- a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása; 

- a beszerzési eljárások lefolytatása, szerződések megkötése, kapcsolattartás 

partnerekkel; 

- a Társaság működésére vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok maradéktalan 

betartása, betartatása; 

- pályázati lehetőségek figyelése; 

- az IT által jóváhagyott tervek, stratégiai elképzelések megvalósítása; 

- az üzemeltetés irányítása, szervezése; 

- kapcsolattartás a könyvviteli szolgáltatást végző vállalkozóval. 

 

A tisztség betöltésének feltételei: 

- közgazdasági és/vagy vendéglátási területen szerzett felsőfokú végzettség,   

- legalább 5 éves szakmai tapasztalat, gyakorlat vendéglátás területen, 

- hibátlan magyar nyelvű kommunikáció, 

- büntetlen előélet, 

- jó szervezőkészség. 

 

Előnyt jelent a vendéglátás területén szerzett vezetői gyakorlat. 

 

A pályázathoz csatolandó iratok, dokumentumok: 

- szakmai önéletrajz, 

- motivációs levél, 

- részletes szakmai és vezetési koncepció, elképzelések bemutatása, 

- fizetési igény megjelölése, 

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai,  

- szakmai és vezetői gyakorlat igazolása, 



- nyilatkozat, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati 

elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek 

2023. március 31. napjáig.  

 

Az (ügyvezető) igazgatói tisztség betöltésének időtartama 5 év. A bérezés és személyi 

juttatások megállapítása a felek közötti megállapodás alapján történik. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2023. január 16. A pályázat benyújtásának módja: 

Elektronikusan a következő e-mail címre: ekuv.fb@gmail.com 

 


