PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.)
pályázatot hirdet a
térségi TDM menedzser
munkakör betöltésére
Kiemelt feladatok:
- szoros szakmai együttműködés kialakítása és fenntartása a Jász-Nagykun-Szolnok
megyében működő helyi TDM szervezetekkel, közös projektek kidolgozása és
megvalósítása,
- közreműködés az egyesület által térségi TDM szervezet fejlesztése céljából benyújtott
pályázat előkészítésében és megvalósításában,
- a helyi szinten megvalósuló turisztikai termékfejlesztés térségi szintű összefogása és
szakmai támogatása: pályázati lehetőségek továbbadása, befektetők térségbe vonzása,
partnerkapcsolatok építése térségi szinten,
- a helyi szintű információs tevékenységre épülő térségi információs tevékenység
fejlesztése,
- térségi rendezvények szervezése (közönség és szakmai),
- széles körű partnerségre épülő térségi marketing akciók szervezése,
- térségi kutatások-felmérések, vendégmegkérdezések végzése a reprezentativitás
szempontjának érvényesítésével,
- a menedzseri munkakörhöz rendelt adminisztratív feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (turisztika vagy közgazdasági) és legalább 3
év igazolható gyakorlat a turizmus területén,
- vagy felsőfokú idegenforgalmi szaktanfolyami végzettség és legalább 5 év igazolható
gyakorlat a turizmus területén,
- angol és/vagy német nyelv tárgyalási szintű ismerete (legalább középfokú komplex
nyelvvizsga)
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- TDM menedzseri képzettség,
- ennek hiányában annak vállalása, hogy a munkakör betöltésétől számított 5 éven
belül részt vesz a TDM menedzseri képzésen. Ennek költségét pályázati forrás
megléte esetén az Egyesület fedezi,
- további nyelv tárgyalási vagy társalgási szintű ismerete.
Összeférhetetlenség:
o TDM menedzser nem lehet önkormányzati, kistérségi társulási tisztségviselő,
munkatárs, képviselő;
o TDM menedzser nem lehet más helyi/térségi TDM szervezetben egyidejűleg
tisztséget viselő személy.
A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
- három évet átfogó szakmai program tervezetet,
- a képesítést igazoló okiratok másolatát,
- 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítványt,
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a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkaviszony időtartama: a munkaviszony határozatlan időre jön létre 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Munkaidő: heti 10 óra, mely a tervek szerint 2013. július 1-től heti 20 órára emelkedhet.
Bérezés: megegyezés szerint
A munkakör betölthető: 2013. január 15. napjától
A pályázat benyújtható 2012. november 27 - 2012. december 17. között. (Postára adás
utolsó határideje: 2012.december 17.)
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Fejér Andor, az „Alföld
Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület elnöke részére (5000 Szolnok, Kossuth L.u.2. I.emelet
146-os szoba) kell benyújtani „TDM menedzser” jeligére.
A pályázatokat egy 3 fős bíráló bizottság értékeli.
A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Galó Anita, az egyesület titkára (Tel:
30/3831-885, e-mail: alfoldszive@gmail.com)
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

