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P Á L Y Á Z A T 
A Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ) Intéző Bizottsága, pályázatot ír ki 

 

SZERVEZÉSI MUNKATÁRS 
munkakőr betöltésére 

 
1) A szervezési munkatársi munkakörhöz kapcsolódó főbb feladatok:  

a) a Szövetség rendezvényeinek előkészítése, szervezése, lebonyolítása, az ehhez tatozó adminisztráció elvégzése, 
b) a Szövetség versenysport tevékenységével kapcsolatos adminisztrációs és technikai előkészítési, beszerzési, egyeztetési feladatok 

elvégzése, 
c) a halászati őri szolgálat feladatainak szervezése, a szolgálatellátás ellenőrzése, a halászati őrök elszámoltatása 
d) a Szövetség információs adatbázisának naprakész vezetése, a honlap és más médiumok, tájékoztató táblák karbantartása 
e) a Szövetségi Iroda ügyvitelében való részvétel 
f) kapcsolattartás a tagszervezetekkel, a MOHOSZ-al, és más partnerekkel 
g) pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés 

 
2) A szervezési munkatársi jogállása:   
a) Munka törvénykönyve szerinti teljes munkaidős foglalkoztatott lesz 
b) Az ügyvezető elnök irányításával végzi munkáját 
 
3) A megbízás időtartama: 
A munkaviszony a személyre szóló döntést követően keletkezik, azonnal betölthető, és a 3 hónapos próbaidőt követően határozatlan 
időtartamra szól. A munkaviszonyra vonatkozó részletes szabályok a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban kerülnek rögzítésre. 
Munkavégzés helye: A Szövetség székhelyén, illetve a Szövetség működési területein, telephelyein. 
 
4) Pályázati feltételek: 

a)  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, és önálló cselekvőképesség. 
b) A pályázónak, a TOHOSZ valamelyik tagszervezeténél, legalább 5 éves folyamatos tagsággal kell rendelkeznie. 
c)  A munkakör betöltéséhez szükséges hogy gazdasági, vagy szövetségi, vagy egyesületi területen szerzett szervezési tapasztalat, 

gyakorlat. 
d)  Szakmai területen megszerzett szervezetirányítási, informatikai, vagy közgazdasági, vagy ezekhez közelálló szakmai, legalább középfokú 

szakképzettség, végzettség.  
e) Releváns horgászszervezeti működéssel kapcsolatos tapasztalat, horgászat iránti elkötelezettség, valamint megyei szintű helyismeret. 
f) Önálló, és jó írásbeli, valamint szóbeli kommunikációs és prezentációs készség. Felhasználói szintű számítógépes és honlapkezelői 

ismeretek. 
g) Saját gépkocsi és legalább "B" kategóriás jogosítvány. 
h) életvitel szerű Szekszárdon tartózkodás    

 
5) Előnyt jelent: 
a) Hasznosítható nyelvtudás valamely világnyelvből (angol, német, vagy francia). Nyelvvizsga bizonyítvány nem szükséges.  
b) Hazai - és EU-s pályázati rendszerekben szerzett tapasztalat. 
  
6) A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell: 

a)  szakmai önéletrajzot, (fényképmelléklettel) benne felsorolva horgászszervezeti tisztségei, és esetleges eddigi elismerései, 
b)  egy motivációs levelet, 
c) a pályázati feltételeknél (4. pont) meghatározott végzettségeket igazoló dokumentumok fénymásolatát. 
d) 3 hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, a kiválasztást követően, 
e) a pályázó elérhetőségeit 
f)  a bérezési, javadalmazási igényét. 
g)  a hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik. 
 

7) A Pályázat benyújtásának: 
a)  Határideje: 2017. március 20-án 15:00 óráig. 
b) Helye: TOHOSZ, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 46. (vagy: 7101 Szekszárd, Pf: 173.) 
c) Módja: zárt borítékban személyesen, vagy postai úton. A borítékon fel kell tüntetni az „Szervezési munkatárs pályázat” jeligét. 
 

8) A Pályázat elbírálásának rendje: 
a)  A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belül, Intéző Bizottsági ülésén történik.  
b) A pályázat eredményéről a pályázók, az elbírálástól számított 5 napon belül írásban kapnak értesítést. Az eredménytelenül pályázók 

anyaga, az értesítéssel együtt visszaküldésre kerül. 
c) A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli a kiíró. 
d) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szövetség Elnökétől, Alelnökeitől kérhető.  

 
Szekszárd, 2017. február 22. 

Gecse Lajos 
TOHOSZ Elnök sk 


