
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

Turisztikai munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Tópart út 7 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A turisztikai munkatárs feladatai közé fog tartozni a Bagi-Szinyei Kúria üzemeltetési
feladatainak ellátása, gyógyfürdővel, és a Szinyei Merse Kastéllyal való közös szakmai
együttműködési koncepció kialakítása. A munkavállaló feladata lesz a túrapontokon
kihelyezett terminálok, ivókutak, marketinganyagok felügyelete, a látogatók informálása
az igénybe vehető szolgáltatásokról (pl.: a túra megtételének módjai: lovasfogat,
kisvasút, kerékpár). A munkavállaló folyamatos kapcsolatot kell, hogy tartson a
túraútvonalon tevékenykedő másik három munkavállalóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, érettségi és turisztikai szakirányú középfokú végzettség,
•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű

nyelvtudás,
•         turisztikai területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
•         büntetlen előélet (20.§ (2) bekezdés a.) és d.) pont, valamint (2d) és (2e)

bekezdés szerint )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         angol vagy más idegennyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
illetve a pályázatban közreműködők pályázatba való betekintéséhez

•         Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai
végzettségeket igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Attila polgármester nyújt,
a 06 56/568-455 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat címére

történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
CSP/2284/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Turisztikai munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.cserkeszolo.hu - 2021. március 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 16.

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

 

Nyomtatás


