
J E G Y Z Ő K Ö N Y V I    K I V O N A T
készült Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 2014. 03. 25-án 

18.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

50/2014.(III.25.) határozat 

 Tourinform Irodavezető
Pannonhalma Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet

Tourinform Irodavezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, Pannonhalma Váralja u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tourinform  Iroda  vezetésével  kapcsolatos  teendők  ellátása,  különösen  a  turisztikai
névhasználati  kézikönyvben  szereplő  feladatokra:  -  A  turisztikai  kereslet  és  kínálat
közvetítése  -  Információadás  -  Adatgyűjtés,  adatszolgáltatás  és  adatfrissítés  -
Kiadványterjesztés  -  Egyéb  adatszolgáltatási  kötelezettség  -  Pályázatok  figyelése,
pályázatkészítés

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Középfokú végzettség 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Előnyt jelent:
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Szakmai tapasztalat



• két nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
• Szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• erkölcsi bizonyítvány

A  munkakör  betölthetőségének  időpontja:  A  munkakör  legkorábban  2014.  május  1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Kovács  Szabolcs  jegyző  nyújt  a
96/554-210 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalma Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (9090 Pannonhalma Dózsa u.10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Tourinform Irodavezető.

és
• Személyesen a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában 9090 

Pannonhalma Dózsa u, 10. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására  a benyújtási  határidőt  követően április  30-ig kerül sor,  melynek
része egy személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.pannonhalma.hu  
• Pannonhalma Város hirdetőtábláin

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

                               Bagó Ferenc sk. Kovács Szabolcs sk.
                                polgármester                                      jegyző 
 

                              Szilágyi Kemál sk.      Orbán Péter sk.
                                jkv. hitelesítő                                  jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles.
Pannonhalma, 2014. március 26.

   Kovács Szabolcs 
                       jegyző 

http://www.pannonhalma.hu/

