Pályázati felhívás az

„SZTE Tangazdaság” Kft.
ügyvezetői tisztségének betöltésére

A Szegedi Tudományegyetem pályázatot hirdet az „SZTE Tangazdaság” Termelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének
betöltésére.
A vezetői tisztségbeli jogviszony időtartama: határozott időtartama: 3 év
A vezetői tisztség betölthetőségének kezdő napja: 2015. július 1.
Az ügyvivői szakértői tisztség betöltésének legkorábbi kezdő időpontja: 2015. április 1.
A munkavégzés helye: „SZTE Tangazdaság” Kft. fióktelepe, Hódmezővásárhely
Az ügyvezető feladata:
• Az általános ügyvezetői gyakorlatnak, valamint a törvényes rendelkezéseknek
megfelelően önállóan és a kívánt szakmai színvonalon irányítja a társaság
munkaszervezetét, gyakorolja a társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat.
• Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a
bíróságok és más hatóságok előtt.
• Az alapító hozzájárulása nélkül jogosult – az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt
ügyek kivételével – eljárni. Köteles mindenkor úgy tevékenykedni, hogy az alapító
érdekeivel teljes összhangban legyen.
A vezetői tisztséggel járó egyéb feladatok:
A gazdasági szervezet irányítása, ezen belül többek között:
• a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátása,
• a gazdasági társaság működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok
felelős irányítása, a vagyon használatával és annak gyarapításával kapcsolatos
feladatok ellátása,
• a társaság jövőbeni hosszú távú stratégiájának kialakítása,
• a társaságnak az SZTE hallgatói gyakorlati képzésében, valamint a kutatási és
tudományos diákköri tevékenységben való részvételének biztosítása és koordinálása.
Bérezés: az alapítói jogkör gyakorlójával kölcsönösen megállapított, kialkudott díjazás.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

felsőfokú mezőgazdasági végzettség,
legalább 3 éves, mezőgazdasági termelésben megszerzett gyakorlat,
legalább 3 éves vezetői tapasztalat,
büntetlen előélet, cselekvőképesség,
továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
amelynek alapján a megjelölt tevékenységet folytató jogi személy tisztségviselője nem
lehet,
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•
•

felhasználó szintű informatikai ismeretek,
„B” kategóriás vezetői engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•
•

mezőgazdasági mérnöktanári végzettség,
felsőoktatásban szerzett tapasztalat,
projektek tervezésében és végrehajtásában szerzett gyakorlat,
idegennyelv-tudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•
•
•
•

a pályázó adatait tartalmazó részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, amely
tartalmazza az eddigi vezetői tevékenységének összefoglalását,
végzettséget igazoló okiratok másolatai,
részletes szakmai, vezetői elképzelések, amely tartalmazza különösen a társaság
fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú
elképzeléseit, valamint a társaság személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú
távú elképzeléseit,
3 hónapnál nem régebbi, teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a
döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
nyilatkozat a jogviszony betöltésének legkorábbi kezdő időpontjáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 30. 12:00 óra
A pályázatok benyújtásának módja:
Egy eredeti és két másolati példányban postai úton: Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatala, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
személyesen: Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Dékáni Hivatala, 6800
Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., munkanapokon 8.00-16.00 óra között, zárt
borítékban történő leadásával.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „pályázat: SZTE Tangazdaság Kft. ügyvezető”
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni: a tothne@mgk.u-szeged.hu e-mail címen lehet.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beadott pályázatokról a Szegedi Tudományegyetem rektora vagy az általa
meghatalmazott alapítói jogok gyakorlója dönt.
A pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 10 napon belül írásbeli tájékoztatást
kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.
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