"Pályázati felhívás vezérigazgatói munkakör betöltésére
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Alapító) pályázatot hirdet a
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (cím:.2400 Dunaújváros, Kenyérgyári u. 1.),
továbbiakban:Társaság) vezérigazgatói munkakörének betöltésére.
2) A Társaság Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, a
város üzemeltetési feladatainak ellátására hivatott szervezet, mely feladatainak ellátásához
szükséges vagyonnal rendelkezik.
3) A vezérigazgató feladata, foglalkoztatási jogviszonya, időtartama, javadalmazása:
a vezérigazgató a feladatokat munkaviszony keretében látja el; a Társaságot az
igazgatóság elnökével együttesen jogosult képviselni; vezető állású munkavállalóként a
társaság magas színvonalú szakmai tevékenységét irányítja; munkáltatói jogok gyakorlása;
Együttműködés az Alapítóval; az Alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása a
munkaszerződésben, és az Alapítói határozatokban rögzítettek szerint.
a jogviszony időtartama: határozott idejű, a megválasztástól számított 1 év időtartamú,
munkaviszony esetén 3 hónap próbaidővel.
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
a munkavégzés helye: a Társaság székhelye: Dunaújváros, Kenyérgyári u. 1.
munkába lépés napja: a beosztás legkorábban 2012. január 01. napjától tölthető be.
bérezés: 650.000 Ft/hó, valamint a Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltak
szerint.
4) Pályázati feltételek:
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
szakmai felsőfokú végzettség
5) A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázónak a Társaság feladatrendszerére vonatkozó szakmai koncepcióját és a 2012-es üzleti
évre vonatkozó részletes terveit;
A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai,
üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit.

6) A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
a pályázó iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatát;
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Gt. 23. §- ában
és 25. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok.
7) A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:
közszolgáltató gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik;
számítógépes alapismerettel bír (Word, Excel, Power Point, internet) ;
egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer;
gazdasági és/vagy jogi egyetemen szerzett oklevéllel;
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
8) Az Alapító a honlapján a pályázatok elkészítéséhez közzéteszi a Társaság Alapító Okiratát, és
a 2010. évi számviteli beszámolót.
A pályázati dokumentáció és a pályázat elkészítéséhez szükséges további információ kérhető dr.
Vántus Judittól a Vagyonkezelési Osztály vezetőjétől, telefon: 25/412-211
9) A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat az Alapító a 2011. december 20-ig bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek
írásbeli értesítést kapnak. Az Alapító fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelenné nyilvánítsa.
10) A pályázat benyújtásának helye és ideje:
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2011. november 30. 12 óráig Dunaújváros Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztálya titkárságán (2400 , Dunaújváros,
Városháza tér 1.) kell benyújtani, "DVG Zrt. vezérigazgatói pályázata" megjelöléssel.
Az Alapító fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa."

