
A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

táborvezető  

állás betöltésére. 

 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerint 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, Arany J. u. 12. 

 

A megbízással járó lényeges feladatok:  

 tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Ifjúsági Tábor és a Kemping szakmai és 

gazdasági működésének valamennyi területét, gondoskodik a személyi állomány 

(konyhai, takarító, karbantartó, egészségügyi személyzet, recepciós) kihasználtságnak 

megfelelő rendelkezésre állásáról, beosztásáról, a jóváhagyott költségvetésből biztosítja 

a tábor és a kemping működését, 

 gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, 

 a meglévő kapcsolati rendszer fenntartásával, fejlesztésével gondoskodik a tábor és a 

kemping kapacitásának minél jobb kihasználásáról, a szálláshelyek közvetítéséről, 

 ellátja az Ifjúsági Tábor és a Kemping működését érintő jogszabályokban, 

önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

 felelős a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

azok teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek 

összhangjáért, 

 felelős az Ifjúsági Tábor és a Kemping épületeinek, területének karbantartásáért, gépek, 

eszközök, tisztítószerek, sportszerek, textíliák beszerzéséért, karbantartásáért. 

 

Bérezés és juttatások: Megegyezés szerint. 

 

Pályázati feltételek: 

 legalább középfokú végzettség, 

 cselekvőképesség, 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, 

 „B” kategóriás jogosítvány 

 

Előnyt jelent: 

 Ifjúsági tábor, gyermektábor szervezésében, vezetésében szerzett gyakorlat,  

 turizmus területén szerzett szakmai gyakorlat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes önéletrajz, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 végzettséget igazoló okmányok másolata, 

 gépjárművezetői engedély másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 



 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó 

anyagát, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés 

tartását. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. február 15-től 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen Bükkszék Községi 

Önkormányzat Sági Ferenc polgármesternek címezve, 3335 Bükkszék, Dobó I. út 1. címre. A 

borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését: táborvezető. 

 

Érdeklődni: személyesen Sági Ferenc polgármesternél 3335 Bükkszék, Dobó I. út 1. szám 

alatt, vagy a 36/361-013, illetve 30/630-9931 telefonszámon. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a Bükkszék Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete személyesen hallgatja meg, és dönt a kinevezéséről. A pályázati kiírásnak 

nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14. 

 

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

 Bükkszék község honlapja 

 Heves megyei Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 

 

 


