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PÁLYÁZAT 

A Budapest  Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat, mint a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonosa pályázatot Ír  Id  a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

IGAZGATÓSÁGI ELNÖKI pozíció BETÖLTÉSÉRE 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt feladata, hogy összehangolja az 
önkormányzat kulturális, közösségi, média, mikrovállalkozás-fejlesztési is 
gyermeküdültetési szervezeteinek tevékenységét, központi célja a közösségszervezésen is 
részvételiségen alapuló társadalmi integráció elősegítése. 

Az igazgatáság elnöki munkakör betöltésének feltételei: 

I. felsőfokú végzettség 
2. legalább  3  év vezetői gyakorlat 
3. legalább egy idegen nyelv ismerete (középfokú nyelvvizsga) 
4. büntetlen előélet 
5. felhasználói szintű  MS Office  alkalmazások 

A  pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

1. felsőfokú szakirányú végzettség 
2. közigazgatásban szerzett tapasztalat 
3. gazdasági társaságnál vezetői tapasztalat 
4. további idegen nyelvek ismerete 
5. oktatási, szociális, kulturális, közösségszervezési téren, mikrovállalkozás-fejlesztési 

területen szerzett tapasztalat 
6. a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a társadalmi integráció iránti 

elkötelezettség 

A  főbb tevékenységi körök: 

1. a Társaság munkaszervezetének irányítása  es  ellenőrzése, 
2. a Társaság hatékony gazdálkodásának biztosítása, erőforrásainak hatékony. 

felhasználása, 
3. a Társaság által kezelt projektekbe bevonható források megszerzésének 

kezdeményezése, ennek érdekében további pályázatok felkutatása, pályázatok 
előkészítése, 

4. a Társaság eves költségvetésének elkészítéséről való gondoskodás, 
5. szükség eseten gondoskodik a Társaság Felügyelőbizottságának, Igazgatóságának  es 

Közgyülésének összehívásáról, 
6. a gazdasági szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete, 



7. a gazdasági szervezet működési körének, céljainak  es  a célok elérésének a 
meghatározása ás megvalósítása, figyelembe véve a tulajdonosi  es  vezetői érdekeket, 
valamint a környezeti feltételeket, 

8. a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- ás hatáskörmegosztás szabályozása, 
9. a beosztott vezetők közreműködésével a szervezet tevékenységének tervezése, 

szervezése is irányítása, a szervezeti egységek munkájának összehangolása, 
10.anyagi, emberi ás pénzügyi források biztosítása a gazdasági szervezet céljainak ás 

programjainak megvalósítása érdekében, 
11.a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetésének ellenőrzése, 
12.a társasági mérleg- ás a vagyonldrnutatásának elkészíttetése, 
13.a gazdasági szervezet képviselete más szervezetek előtt, 
14.munkáltatói jogok gyakorlása, dolgozók képzésének ás teljesítményének ellenőrzése 

és felügyelete. 
15.Együttműködés ösztönzése a Társasághoz tartozó intézmények ás más hasonló 

intézmények között a Fővárosban ás azon túl, továbbá máshol működő jó gyakorlatok 
felkutatása és adaptálásának támogatása. 

Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a társaság az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaság. Az Igazgatáság elnöke a megválasztását követően munkaviszonyt létesít a 
társasággal. 

A  munkavégzés helye:  1084 Budapest,  Mátyás  ter 15. 

A  pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. részletes szakmai önéletrajzot 
2. motivációs levelet 
3. az álláshellyel kapcsolatos szakmai ás vezetői koncepciót 
4. az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát 
5. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

A  foglalkoztatás  5  eves határozott időre szál. 

A  megbizási díjról, valamit az egyéb járandóságok összegéről a Társaság legfőbb szerve 
jogosult dönteni. 

A  pályázat benyújtásának határideje  2020.  január  31. 12  óra. 

A  pályázat elbírálásának határideje legkésőbb  2020'  február  29.  napja. 

Az állás betöltésének időpontja:  2020.  március  01. 

A  pályázatok a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármesteréhez 
címezve a henczaAozsefvaros.hu  e-mail  címre kell benyújtani. Kérjük az elektronikus 
üzenetben feltüntetni: „Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöki 
álláshely". 

A  pályázat közzétételének helye:  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat honlapja 



A  pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Ügyosztályon dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezetőnél személyesen ügyfélfogadási időben 
vagy a  06-1-459-2294  telefonszámon. 
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PÁLYÁZAT 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint a RÉV8 Józsefvárosi 
Rehabilitációs ás Városfejlesztési Zrt. többségi tulajdonosa pályázatot Ír  Id  a RÉV8 Zrt 

VEZÉRIGAZGATÓI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE 

A  vezérigazgatói munkakör betöltésének feltételei: 

1. felsőfokú végzettség 
2. városrehabilitáciös, urbanisztikai, építészeti szakértelem 
3. legalább  3 iv  vezetői gyakorlat 
4. felhasználói szintű angol nyelvtudás 
5. felhasználói szintű  MS Office  alkalmazások 
6. büntetlen előélet 

A  pályázat elbfrülásiinAl előnyt jelent: 

1. várostervezési  es  -rehabilitációs programokban szerzett tapasztalat 
2. EU  által finanszírozott pályázatokban szerzett tapasztalat 
3. jártasság lakhatási  es  szociális kérdésekben, szociális érzékenység 
4. közigazgatásban szerzett tapasztalat 
5. angol felsőfokú nyelvvizsga, további idegen nyelvek ismerete 

A  munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

1. a  Társaság szakmai viziájeak  es  stratégiájának kialakítása, valamint megvalósításának 
biztosítása  a  területért felelős alpolgármesterrel együttműködésben 

2. a  Társaság munkaszervezetének irányítása  es  ellenőrzése 
3. a  Társaság hatékony gazdálkodásának biztosítása, erőforrásainak hatékony felhasználása 
4. a  Társaság által kezelt projektekbe bevonható források megszerzésének kezdeményezése, 

ennek érdekében további pályázatok felkutatása, pályázatok előkészítése 
5. a  Társaság üzleti tervének  es  beszámolóinak elkészítéséről való gondoskodás 
6. a  Társaság  eves  költségvetésének elkészítéséről való gondoskodás 
7. szükség esetén gondoskodik  a  Társaság Felügyelőbizottságának, Igazgatóságának  es 

Közgyűlésének összehívásáról. 

A  munkavégzés helye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

A  pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. részletes szakmai önéletrajzot 
2. az álláshellyel kapcsolatos szakmai  es  vezetői koncepciót 
3. az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát 
4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

A  foglalkoztatás határozatlan időre szól. 



A  munkabérről, valamit az egyéb járandóságok összegéről a Társaság Közgyűlése jogosult 
dönteni. 

A  vezérigazgató személyét a  Budapest  Főváros Önkormányzata, mint kisebbségi 
tulajdonos véleményinek figyelembevételével a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének döntésit követően a Társaság Közgyűlése választja meg. 

A  pályázat benyújtásának határideje  2020.  január  31. 12  óra 

A  pályázat elbírálásának határideje legkésőbb  2020.  február  29.  napja. 

Az állás betöltésének időpontja: legkorábban  2020.  március  01. 

A  pályázatokat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármesteréhez 
címezve a polgarmestergozsefvaros.hu  e-mail chive  kell benyújtani. Kérjük az elektronikus 
üzenetben feltüntetni: „ev8 Zrt. vezérigazgatói álláshely". 

A  pályázat közzétételének helye:  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat honlapja. 

A  pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási 
Ügyosztályon az ügyosztályvezetőnél személyesen ügyfélfogadási időben vagy a  06-1-459-2294 
telefonszámon. 
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