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Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a 
GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai NKft.  

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 
álláshely betöltésére.  

 
Az Nkft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló, a Borbála 
Gyógyfürdőt és Szabadidőközpontot, és a Levendula Hotelt üzemeltető szervezet. 
 
Az ügyvezető feladata: 
 
 a Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Nkft. ügyvezetéssel 

kapcsolatos feladatainak ellátása, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának 
vezetése, ellenőrzése; 

 a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső 
szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése; 

 a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása; 
 kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel. 

 
Pályázati feltételek: 
 
 felsőfokú végzettség; 
 magyar állampolgárság; 
 büntetlen előélet; 
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
 minimum 3 éves vezetői gyakorlat. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
 
 A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, 

üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és 
középtávra vonatkozóan; 

 a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 
 a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok másolatát; 
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
 arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban 

foglalt összeférhetetlenségi okok; 
 nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát 

a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását. 

 
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:  
 
 legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal; 
 hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal 

rendelkezik; 
 egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer. 



 
Elvárt kompetenciák: 
 
 felelősségteljes, önálló munkavégzés; 
 kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség; 
 megbízhatóság, szakmai elhivatottság. 

 
 

A megbízás 2019. április 1. napjától 2024. március 31. napjáig tölthető be. Bérezés 
megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a 
pályázatban megjelölni).  
 
A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2019. évi márciusi soros Képviselő-testületi ülésen 
(2019. március 21.) bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést 
kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné 
nyilvánítsa.  
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje:  
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2019. március 13. napján 12:00 óráig az 
Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, 
"Gyevitur Nkft. ügyvezetői pályázat" megjelöléssel. 
 

  



 


