Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás
Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150/2015. (IX. 30.) Kt. számú
határozatával egy kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit Kft.
létrehozása mellett döntött. A Képviselő- testület nyilvános pályázatot hirdet a Kft.
ügyvezetői álláshely 5 éves határozott időre szóló betöltésére.
A társaság székhelye: 7143 Őcsény, Fő u. 35.
1.) Az ügyvezető feladatai különösen:
1. a társaság Alapító Okiratában, a hatályos jogszabályokban meghatározottak
szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,
2. a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más
hatóság előtt,
3. a társaság alkalmazottja(i) tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
2.) Az ügyvezető jogállása: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3:21. § alapján az ügyvezetői állás megbízással, vagy munkaszerződéssel is
betölthető.
3.) A munkakör betöltésének feltételei:
1.
Büntetlen előélet,
2.
Cselekvőképesség,
3.
Magyar állampolgárság,
4.
Számítógép felhasználói szintű ismerete.
4.) Az elbírálásnál előnyt jelent:
1. Pályázatírás, szolgáltatás és/vagy termelésirányítás területén szerzett gyakorlat,
2. Településüzemeltetés vagy – fejlesztés terén szerzett szakmai gyakorlat,
tapasztalat,
3. Vállalkozásban való jártasság,
4. Gazdálkodás területén szerzett felsőfokú végzettség,
5. Helyismeret.
5.) A pályázathoz csatolni kell:
1.
Szakmai önéletrajz – fényképpel ellátott,
2.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylésére
vonatkozó postai szelvény másolata,
3.
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
4.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati
anyagában foglalt személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,
5.
Nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén vagyonnyilatkozatot tesz.
6.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázatról való döntés nyilvános/zárt ülésen
történjen.
6.) Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2016. január 1.
7.) A pályázat beérkezésének időpontja: 2015. október 20.
8.) A pályázat benyújtásának módja:
1.
Postai úton: Őcsény Község Önkormányzat (7143 Őcsény, Fő utca 35.) címre,
2.
Személyesen: Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (7143
Őcsény, Fő u. 35.),
3.
A pályázati anyagon kérjük feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

9.) A pályázat elbírálása:
1.
A pályázatot Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el
a benyújtást követő első rendes ülésén, amelyről valamennyi pályázó írásban kap
értesítést.
2.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
10.) A pályázati kiírás közzétételének helye:
1.
Őcsény Község Önkormányzat honlapja (www.ocseny.hu)
2.
Helyi Televízió
3.
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

