
a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

                            
pályázatot hirdet 

Nyugdíjas Lakópark részlegében betöltendő 

intézményvezető  

beosztás ellátására. 

A jogviszony típusa: munkaviszony  

A jogviszony időtartama: A vezetői megbízás határozott vagy határozatlan időtartamra jön 
létre. 
                        
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

6800 Hódmezővásárhely, Pető Ferenc u. 4. (Nyugdíjas Lakópark) 

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

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Nyugdíjas Lakópark részlegének vezetőjeként ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás. 

Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok: A Társaság Alapszabályában foglalt Nyugdíjas 
Lakópark intézményét érintő tevékenységi körökbe tartozó feladatok vezetői ellátása, 
koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a szakmai feladatok ellátása, végrehajtása, ellenőrzése, az 
intézmény szakszerű, törvényes működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi 
feltételek szerinti biztosítása, a Társaság Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, a 
Nyugdíjas Lakópark Házirendje, illetve a Társaság valamennyi szabályzatának rendelkezései 
szerint.  

Az intézményvezető a Nyugdíjas Lakópark részleg egyszemélyi felelős vezetője.  

Feladata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyszemélyes 
tulajdonossal és a járásban működő intézményekkel, hatóságokkal történő kapcsolattartás mellett 
az intézmény zavartalan működésének biztosítása, költséghatékony gazdálkodás biztosítása, 
színvonalas szakmai munkájának szervezése, a szakmai célszerűség, hatékonyság 
érvényesítése, részleges munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményi munkavállalók felett, 
valamint az intézmény képviselete külső, 3. személyek felé. Felelős az intézmény pénzügyi 

gazdálkodásáért, a jóváhagyott költségvetés betartásáért. 

 

Munkabér és juttatások: 

Kérjük, munkabérigényét szíveskedjen bruttó értékben feltüntetni.  

Juttatásos rendszer, foglalkoztatás Mt. szerint, egyéb juttatás: megegyezés szerint. 
   



 
 
Pályázati feltételek: 

 főiskola, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti végezettség 
 legalább 3 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális 

ellátás vagy az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat 

 az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (6) bekezdése szerinti, és a 25/2017. (X.18.) EMMI 
rendeletben részletezett vezetőképzés teljesítése 

 magyar állampolgárság 
 büntetlen előélet 
 nem áll büntetőeljárás alatt 
 nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 magasabb vezetői tapasztalat 
 egészségügyi és gyógypedagógiai szakképesítés megléte 
 a vonatkozó jogszabályokban való jártasság 
 szociális intézményben szerzett – legalább 3 év – vezetői tapasztalat. 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

 jó kommunikációs készség 
 együttműködési készség 
 szervezési készség 
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
 "B" kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a pályázó szakmai és vezetői gyakorlatának meglétét is igazoló, fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajza 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel 

 iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai 
 az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel legfeljebb 3 oldal terjedelemeben 
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
 nyilatkozat a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint véleményezés és elbírálás céljából 
pályázatának sokszorosításához és harmadik személy részére történő továbbításához 
történő hozzájárulásról 

 nyilatkozat arról, hogy a szociális ágazati vezetőképzés megszerzését a vezetői 
megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6. §-a szerinti határidőben vállalja. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hódmezővásárhelyi Működtető és 
Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkatársa, Szabóné Nyéki Katalin 
nyújt, a 30/625-2453 számú telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság címére történő megküldésével (6800 
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: önéletrajz, valamint a 
beosztás megnevezését: intézményvezető. 

 E-mailben: az oneletrajz@hmszzrt.hu címre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. 
Személyes meghallgatásra, valamint szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre – a pályázati 
feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat 
részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és 
meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.  
 

 

 


