PÁLYÁZAT
A Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ) Intéző Bizottsága, az Alapszabály 12. §-a, valamint 20. §-a figyelembe
vételével pályázatot ír ki a Szövetség

ÜGYVEZETŐ ELNÖKI
munkakőr betöltésére
1) Az Ügyvezető Elnök főbb feladatai:
- a Szövetség elnökének és vezető szerveinek adminisztratív támogatása, rendszeres kapcsolattartás a MOHOSZ-al, a Szövetség
tagegyesületeivel, szakmai szervezetekkel, partnerekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal,
- a Szövetség üléseinek, rendezvényeinek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása,
- a Szövetség Irodája tevékenységének szervezése, irányítása, a folyamatos munkavégzés biztosítása,
- a Szövetség pályázatainak tervezése és koordinálása,
- a Szövetség szolgáltatási tevékenységének fejlesztése, előmozdítása és megvalósítása, az Alapszabályban, és az egyéb belső
szabályzatokban foglaltak szerint, annak érdekében, hogy a Szövetség a hatályos jogszabályoknak és a tagi elvárásoknak
maximálisan megfelelhessen.
2) Az Ügyvezető Elnök jogállása:
a) Az ügyvezető elnök munkaviszonya megválasztásával létesül, annak kezdőidőpontjáról a Küldött Közgyűlés külön határozattal
dönthet.
b) Az Intéző Bizottság, vagy az elnök megbízása alapján képviseli a Szövetséget.
c) Egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a Szövetségi Iroda dolgozóit, és a szövetség más alkalmazottait, és gyakorolja a
munkáltatói jogokat.
d) Dönt a Szövetség szervezetével, működésével, gazdálkodásával, a halgazdálkodással kapcsolatos mind azon kérdésekben,
amelyeket az Alapszabály nem utal a Küldött Közgyűlés, vagy az Intéző Bizottság hatáskörébe.
e) Az ügyvezető elnök részletes feladatait a munkaszerződés, a munkaköri leírás, és a szabályzatok rá vonatkozó rendelkezései
tartalmazzák.
f) Utalványoz, és kiadmányozási jogot gyakorol a hatáskörébe utalt ügyekben, valamint a Szövetség képviseletében.
3) A megbízás időtartama:
A munkaviszony, illetve a munkaköri megbízás, a Küldött Közgyűlésen történt megválasztást követően keletkezik, azonnal
betölthető, és 5 éves határozott időtartamra szól. (Küldött Közgyűlési döntéssel újabb ciklusra is meghosszabbítható.) A
munkaviszonyra vonatkozó részletes szabályok a munkaszerződésben kerülnek rögzítésre.
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 vezetői tapasztalat,
gyakorlat.
d) Szakmai területen megszerzett halászati, vízügyi, vagy ezekhez közelálló szakmai, egyetemi, vagy főiskolai végzettség,
szakképzettség.
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 ismeretek.
g) Saját gépkocsi és legalább "B" kategóriás jogosítvány.
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,
b) a pályázati feltételeknél (4. pont) meghatározott végzettségeket igazoló dokumentumok fénymásolatát.
c) egy nyilatkozatot az összeférhetetlenségi szabályokra vonatkozó feltételekről,
d) 3 hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, a jelöltségre történt kiválasztást követően,
e) egy legalább tizenöt éves szakmai koncepciót, és az ebből levezethető első öt év munkatervét, amelyben a pályázó vázolja
elképzeléseit a TOHOSZ jövőbeni stratégiájával és működésével kapcsolatban. (Ezen belül kiemelten fejtse ki a Szövetség
szolgáltatási jellegű működtetésére, a halászati vízterületek üzemeltetésére, hasznosítására, fejlesztésére vonatkozó
elképzeléseit.)
e) a pályázó elérhetőségeit (levelezési cím, telefon, e-mail)
f) a bérezési, javadalmazási igényét.
g) a hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik. Továbbá ahhoz is
hozzájárul, hogy eredményes pályázat esetén a Küldött Közgyűlés tagjai is - megalapozott döntésük meghozatala érdekében, megismerhetik.
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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 „Ügyvezető elnöki pályázat” jeligét.
8) A Pályázat elbírálásának rendje:
a) A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon belül, Intéző Bizottsági ülésén történik. Az Intéző
Bizottság, véleményének kialakítását követően, előterjesztést készít a soros Küldött Közgyűlésre, amely titkos szavazással dönt
az Ügyvezető Elnök személyéről.
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. Az Alapszabály, és más belső
szabályzat, háttér anyag a Szövetségi Irodában megtekinthető.
Szekszárd, 2017. február 22.
Gecse Lajos
TOHOSZ Elnök sk
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