AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet

Szakmai igazgató feladatkör
határozott 5 éves időtartamú jogviszony keretében történő betöltésére

Pályázati feltételek:
 szakirányú felsőfokú végzettség vagy társadalomtudományi/egyéb humán területen szerzett
mester fokozatú felsőfokú végzettség és kulturális mediáció MA szakirányú felsőfokú
végzettség (ennek hiánya esetén annak vállalása, hogy a munkakör betöltését követő másfél
éven belül megkezdi a képzést)
 legalább 5 éves, kulturális területen szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat
 legalább 1 éves vezetői gyakorlat
 magyar nyelvismeret
 B2 típusú idegennyelv ismeret

Az álláshelyen ellátandó feladatok:
 A Vértes Agorája és a városrészi művelődési házak szakmai tevékenységének irányítása
 Rövid és hosszútávú szakmai tervek elkészítése, az elfogadott tervek végrehajtásának
felügyelete
 A kulturális szakmai tevékenységgel összefüggő területeket irányító középvezetők munkájának
összehangolása
 Közreműködés a város más szervezeteivel és szereplőivel együttműködve a városi programok
koordinálásában.
 Rendszeres kapcsolatápolás, kapcsolattartás a szakmai területekhez kapcsolódó szervezetek
kulcsembereivel.
 Tatabányai, térségi és a nemzetközi szakmai partner kapcsolatos működtetésében való
közreműködés

Elvárt kompetenciák:








Projekt és stratégiai szemlélet
Szeret és tud csapatban dolgozni
Jó vezetői attitűddel bír
Tréningtechnikákat ismer és munkája során szívesen alkalmaz
Precíz, pontos, képes a tervezett munkavégzésre
Képes a változáskezelésre
Megfelelő helyismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 legalább 10 éves, kulturális területen szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat
 pályázati projektek előkészítésében és lebonyolításában való jártasság

A munkavégzés helye és pontos címe: A Vértes Agorája, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Munkavégzés ideje: 2022. június 1. napjától - 2027. május 31. napjáig
Juttatások:
 Cafetéria
 Laptop, telefon

Pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
 részletes szakmai önéletrajzot
 részletes szakmai és vezetési programot
 az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazló okiratok
másolatát
 erkölcsi bizonyítványt
 bérigény megjelölését

Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy az AGORA Sport
és Közhasznú Nonprofit Kft. álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat
során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartja és kezeli.
Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el Adatkezelési tájékoztatót az AGORA Nonprofit
Kft. honlapján.
https://agoranonprofit.hu/wp-content/uploads/2021/08/AGORA_Adatkezelesitajekoztato_Allashirdetesek.pdf

A pályázatokat 2022. április 15. napjáig elektronikusan a benko.bernadett@avertesagoraja.hu e-mail
címre kérjük megküldeni.
Az elektronikus üzenet tárgyában kéjük feltüntetni a feladatkör pontos megnevezését: „Szakmai
igazgató”.
A jelentkezések elbírálásának határideje legkésőbb 2022. május 15.

