Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Városfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság és a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság vezető tisztségviselői posztjának betöltésére az alábbi pályázatot írja ki:

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
pályázatot hirdet a Biharkeresztesi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 0909- 015384, székhelye: 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 12.) és a Biharkeresztesi
Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a (Cg.:09-09-016076 ,
székhelye: 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 12.) ügyvezető tisztségének betöltésére
munkaviszony keretében.
Pályázati feltételek:
•

felsőfokú jogi és/vagy közgazdasági végzettség;

•

a vezető tisztségviselői poszt betöltéséhez szükséges, a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 23.
§-a által tartalmazott feltételeknek való megfelelés;

•

B kategóriás jogosítvány.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

•

eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz;

•

iskolai végzettségről szóló oklevél hiteles másolata;

•

vezetői program, a cégek jövőbeli működésével kapcsolatos szakmai helyzetelemzésre
épülő részletes elképzelések;

•

hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;

•

nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a
döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához.

Előnyt jelent:
•

műszaki területen való jártasság;

•

széles, kiterjedt ügyfélkapcsolat;

•

legalább 3 éves vezetői tapasztalat;

•

vállalkozásnál szerzett gyakorlat;

•

menedzserszemléletű irányításban szerzett munkatapasztalat.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2016. január 1.

Az ügyvezető feladata:
•

Az általános ügyvezetői gyakorlatnak, valamint a törvényes rendelkezésnek
megfelelően önállóan és a kívánt szakmai színvonalon irányítja a társaság
munkaszervezetét, gyakorolja a társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat.

•

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a
bíróságok és más hatóságok előtt.

•

Az alapító hozzájárulása nélkül jogosult az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek
kivételével eljárni, az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekben köteles
képviselő- testületi határozatot kérni.

•

Köteles mindenkor úgy tevékenykedni, hogy az alapító érdekeivel teljes összhangban
legyen. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó egyéb feladatok: A
gazdasági szervezet irányítása, ezen belül többek között: • a tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása,

•

a gazdasági társaságok működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok
felelős irányítása,

•

Biharkeresztes város működtetésével, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok
ellátása,

•

közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása,

•

a társaságok éves üzleti tervének és az előírt éves beszámolónak, az üzleti tervek és
beszámolók adatai valódiságának biztosítása,

•

a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó
előírások érvényesítése.

A pályázat benyújtása:
•

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 15.

A pályázat benyújtásának módja:
•

írásban 2 példányban

•

CD-n 1 példányban.

•

postai

úton,

a

pályázatnak

Biharkeresztes

Város

Önkormányzata

(4110

Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) címére történő megküldésével,
•

személyesen, a pályázat Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
(4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) zárt borítékban történő leadásával.

•

Kérjük a borítékon feltüntetni: „pályázat: ügyvezető _ Bker. Kft.”

•

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Barabás Ferenc polgármesternél
személyesen vagy a 06-54-430-001/103-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•

A beérkezett pályázatokról a Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. decemberi képviselő-testületi ülés.

