
Tihanyi Legenda Kft. ügyvezetői pályázata 
 
A Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot ír ki 
ügyvezető (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére. 
 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony. 
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth u. 12.  
A munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2015. szeptember 1. 
Bérezés bruttó 250.000,- ft/hó és 200.000,- Ft éves kafetéria 
 
Pályázati feltételek: 
a) felsőfokú végzettség (főiskola vagy egyetem), 
b) az Európai Unió hivatalos nyelvei közül legalább 1 idegen nyelv legalább középfokú, 
államilag elismert nyelvvizsgával igazolt ismerete, 
d) magyar állampolgárság,  
e) büntetlen előélet, 
f) B kategóriás jogosítvány. 
 
Előnyt jelent: 
a) ha a felsőfokú szakirányú végzettség turisztikai (különösen TDM szakirányú) vagy 
közgazdasági, 
b) angol vagy német nyelv ismerete, 
c) igazolható vezetői gyakorlat a turizmus területén, 
d) felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, web-es ismeretek, 
e) helyismeret, 
f) kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség, 
g) Tihany vagy annak környéki lakóhely (szolgálati lakás nem biztosított) 
h) TDM munkaszervezetben szerzett gyakorlat 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot,  
- motivációs levelet (max. 1 oldal terjedelemben),  
- végzettséget és nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat 
másolatát, 
 
Ellátandó feladatok: 
Helyi szintű turisztikai, marketing és kommunikációs feladatok: 

- turisztikai attrakciófejlesztésre javaslatot tesz az Önkormányzatnak; 
- turisztikai szolgáltatások fejlesztése; 
- turisztikai információs rendszerek működtetése (honlap, térképek, táblák, pocket guide, 

brosúrák, kiadványok stb.); 
- a helyitermék-program irányítása, termékfejlesztés; 
- helyi turisztikai (vállalkozói és szolgáltatói) együttműködések kialakítása folyamatos 

kapcsolattartás; 
- a helyi marketingtevékenység összefogása; 
- önálló pályázati munka; 



- közreműködés a térségi és a regionális TDM-szervezetek munkájában; 
- közreműködés a helyi önkormányzat releváns koncepcióinak megalkotásában és 

rendezvényeinek megvalósításában; 
- közreműködés a település civil szervezetei és az önkormányzat együttműködésének 

fejlesztésében. 
- aktívan segíti a helyi Értéktár Bizottság munkáját és az értéktár létrehozását.  

 
Üzemeltetés: 

o Tourinform iroda,   
o Infopont turisztikai anyagokkal való ellátása, 
o a Halászcéh ház – Parasztgazda ház turisztikai hasznosítása. 

 
Egyéb feladatok: 
Az ügyvezető el látja a Ptk-ban és a kft. létesítő okiratában (társasági szerződésben) 
meghatározott ügyvezetői feladatokat, felelősségi köröket (a társaság képviselete, munkáltatói 
jogok gyakorlása, taggyűlés összehívása, üzleti könyvek szabályszerű vezetése, a belső 
szabályzatok megalkotása stb.). A kft. működtetése során szem előtt tartja a társaság üzleti 
érdekekeit, a TDM-szervezetek általános céljait és a tagok által meghatározott fejlesztési 
célokat.  
Ezen belül: 

- elemzi az egyes tevékenységek anyagi ráfordítási szükségletét és eredményességét; 
- meghatározza a kft. szolgáltatásainak térítési díjait, a termékek árát; 
- gondoskodik a megfelelően képzett munkaerő foglalkoztatásáról (időszaki és egyszerűsített 

foglalkoztatás, helyettesítés, szabadságolás, továbbképzés).  
- meghatározza az irányítása alá tartozó szolgáltató helyek nyitva tartását. 
- követi és ellenőrzi az egyes költséghelyeken rendelkezésre álló források felhasználását; 

továbbá gondoskodik az kft. működésére vonatkozó, jogszabályok által előírt kötelezettségek 
teljesítéséről. 
 
 
A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2015. augusztus 25. 12:00 óra 
 
A pályázatok bontásának időpontja: 2015. augusztus 25. 12:00 óra 
 
A pályázó szükség szerinti meghallgatásának (melyről a taggyűlés dönt) tervezett 
időpontja: 2015. augusztus 27. 16:00 óra 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton: a pályázat a kft. címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth u. 12.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „ügyvezetői pályázat”. 
Személyesen: a fenti címre. 
 
A pályázat elbírálásának ideje, módja: 
A benyújtott pályázatokról a kft. taggyűlése dönt, amennyiben szükségesnek látja a pályázó 
meghallgatását követően. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 27. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:  



- www.tihany.hu, 
- Tihany TV képújság, 
-  Veszprém Megyei Napló 
- www.turizmusonline.hu 
-  Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Turizmus Intézeti Tanszék hirdetőtáblája és 

honlapja 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tósoki Imre, Tihany község 
polgármestere nyújt a 87/538-030-es telefonszámon. 
 
 


