Pályázati kiírás
A Ráckevei Duna Térségi TDM Egyesület
Munkaszervezet vezetői állására
Feladatok:
Elsődlegesen
-

A TDM munkaszervezet-vezetői feladatainak ellátása, amely magában foglalja a térség
turisztikai és vidékfejlesztési (LEADER) területeit.

-

Pályázati tevékenység, valamint marketing-, látogatói- és információ- menedzsment feladatok
szakmai koordinációja végzése, irányítása. - A TDM szervezet regisztrációja, az abban vállalt
feladtok teljes körű ellátása.

-

Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, és a turizmus ágazat érintetjeivel.

-

Nyilvánosságai és PR rendezvényeinek előkészítése, lebonyolítása, koordinálása.

-

Irányítási feladatok ellátása az egyesület vezető szerveinek instrukciói alapján és segítségével.,

-

Bevételek generálása

Elvárások:
-

Felsőfokú szakirányú végzettség (közgazdasági/területfejlesztési és/vagy földrajzi/geográfus
és/vagy turisztikai, (vagy felsőfokú végzettség és legalább 5 év releváns tapasztalat turizmus
marketing területen, vagy térségfejlesztésben)

-

Pályázati

projektmenedzsmentben

való

jártasság

(tervezés

–

pályázatírás

–

projektmenedzsment – elszámolás)

Figyelembe kell venni:
-

TDM menedzser egyidejűleg nem lehet más TDM szervezet tisztségviselője vagy TDM
munkatársa / TDM menedzsere, önkormányzati, kistérségi társulási tisztségviselő, munkatárs,
képviselő

További feltételek:
-

A számítógépes irodai programok biztos használata,

-

Turisztikai webportál fejlesztésben való jártasság, alapvető tartalomkezelési rendszerek, TDM
szoftverek ismerete,

-

B. kategóriás jogosítvány, rendelkezésre álló gépkocsi

Előnyt jelent:
-

A desztináció ismerete

-

Turisztikai területen szerzett rendezvényszervezési tapasztalat,

-

Projektmenedzsment, területfejlesztési és vezetési tapasztalat, kiváló kommunikációs,
szervező- és problémamegoldó készség.

-

Helyben vagy a környéken való életvitelszerű tartózkodás

A pályázat tartalmi követelményei:
-

Szakmai önéletrajz magyar nyelven

-

Végzettségeket igazoló dokumentációk másolata

-

Szakmai koncepció, amelyből kiderül, hogy az eddigi közösségi fejlesztéseket milyen
irányvonalak mentén szeretné a TDM menedzser fejleszteni, illetve az általa javasolt
munkaszervezeti modellt hogyan képzeli el.

-

Motivációs levelet magyar nyelven

-

Fizetési igény megjelölése

A kiválasztás menete:
Teljes körű pályázati anyag benyújtása elektronikusan és Postai Úton 2015. június 1.-ig 12.00 óráig.
Postacím: Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2300 Ráckeve,
Eötvös utca 1.
E-mail: tdm@rackevetersege.hu
Szóbeli elbeszélgetés a pályázókkal folyamatosan. Döntés az állás elnyeréséről legkésőbb 2015 június
15-ig.
Bérezés, illetve egyéb juttatások megegyezés szerint.
A pályázónak vállalnia kell, hogy szakirányú képzésen vesz részt.
A szakmai koncepció elkészítéséhez minden szükséges információt megtalál a www.rackevetersege.hu
weboldalon.
Munkahely: Ráckeve
Ráckeve, 2015. április 30. TDM Elnökség

