
 

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület pályázatot hirdet 

intézményvezetői beosztás ellátására  

VOKE Széchenyi István Művelődési Ház 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony. 

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye:  

VOKE Széchenyi István Művelődési Ház, 1045 Budapest, Elem u.5-7. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény irányítása, a közművelődési csoportok munkájának koordinálása, 

ellenőrzése. Az intézmény rendezvényeinek szervezése, valamint a közösségi 

rendezvények összefogása, koordinálása. Az intézmény alapító okiratában foglalt 

feladatok ellátása, koordinálása, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény munka és 

gazdálkodási éves tervének a betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása valamint az 

elnökség által hozott döntések végrehajtása. Rendszeresen figyelemmel kíséri s 

kulturális és egyéb, az intézmény profiljához illeszkedő pályázati kiírásokat, elkészíti 

a pályázatokat és gondoskodik a végrehajtásukról és határidőre történő 

elszámolásukról. Felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a 

tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályozásáért. 

Illetmény és juttatások: 

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Kompenzációs 

ajánlása az irányadó. 

Pályázati feltételek: 

 Szakirányú felsőfokú szakképesítés, 

 5 év szakirányú szakmai gyakorlat, 

 számítógépes adatbázis-kezelési ismeretek, 

 jó tárgyaló és kommunikációs képesség, 

 büntetlen előélet. 
 

  



Előnyt jelent: 

 vezetői tapasztalat, 

 nyelvismeret, 

 amatőr művészeti tevékenység, jó szintű helyismeret, 

 vasúti tapasztalat, vasutas kultúra ismerete, 

 az adott település kulturális tevékenységének az ismerete. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 motivációs levél, melyben röviden kifejteni a pozíció szempontjából 
hangsúlyos részeket ami az intézményvezetésére alkalmassá teszik a 
jelentkezőt, 

 nyilatkozat arról, hogy a résztvevők a jelentkezéskor benyújtott anyagot 
megismerhetik  

 a jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez hozzájárul. 
 

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban 2015. október 1. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2015. szeptember 1. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a jelentkezésnek a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő 

Egyesület címére történő megküldésével (1068. Budapest Városligeti fasor 38.) 

Kérjük a borítékon feltüntetni a „Jelentkezés intézményvezető (és megjelölni az adott 

intézményt)” szöveget. 

Személyesen Péczöli Fruzsina 1068. Budapest Városligeti fasor 38. 

E-mail útján: vokeelnokseg@gmail.com. A tárgy megnevezésnél kérjük feltüntetni 

a„Jelentkezés intézményvezető (és megjelölni az adott intézményt)” szöveget. 
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