PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Soproni TIT Felügyelőbizottsága pályázatot hirdet a
Soproni TIT
(9400 Sopron Várkerület 98.)
ügyvezetői feladatkörék betöltésére.
A vezetői megbízás határozott időtartamra, 2021. június 10-től 2026. június 10-ig terjedő
5 éves időtartamra szól.
A Soproni TIT egyesületének az Alapszabályban és az SZMSZ-ben meghatározott
céljaival összhangban az ügyvezető főbb feladatai:
-

az ismeretátadás, ismeretközlés változatos formái és módszerei segítségével önállóan és más
tudományos társaságokkal, egyesületekkel, helyi önkormányzatokkal, intézményekkel és
egyéb – az állampolgárok önigazgatását, érdekképviseletét megvalósító – egyesületekkel
együttműködve

szervez

ismeretterjesztő

rendezvényeket,

előadásokat,

sorozatokat,

népfőiskolákat, klubokat, konferenciákat, szabadegyetemeket, kiállításokat, tudományosművészeti- irodalmi napokat és kulturális nagyrendezvényeket
-

tehetséggondozás elősegítése, tehetségfeltáró és tehetséggondozó formák teremtése

-

a magyar nyelvi kultúra ápolásának elősegítése és idegen nyelvek oktatásában való részvétel

-

lehetővé teszi a különböző tudományok művelőinek a tájékozódást, ismeretszerzést; korszerű
intézményes formákat biztosítson részükre az önművelődésre, az értelmiségi szerep
betöltésére, a helyi közéletben való részvételre;

-

„Tudósklub”-ot működtet, azaz összegyűjti a tudományos ismeretterjesztés érdekében
tevékenykedőket, számukra megjelenési fórum biztosítása;

-

jogszabályi keretek által lehetővé tett intézményrendszer kialakítása és működtetése;

-

hazai és külföldi testvérszervezetekkel kialakult kapcsolat ápolása és bővítése;

-

az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése

-

aktívan részt vesz a város és környéke közművelődési életében,

-

szenvedélybetegségek elleni küzdelemben részt vesz, együttműködve más egészségvédő,
szociális, karitatív szervezetekkel; betegségmegelőző és mentálhigiénés programok
támogatása
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-

az Egyesület gazdálkodó tevékenységével biztosítja a célkitűzéseinek anyagi alapjait, bővíti
gazdálkodási lehetőségeit, és azokat a közművelődés és a közélet szolgálatába állítja;

-

szorosan együtt működik a Soproni Egyetem karaival és a Magyar Tudományos Akadémiával
– elsősorban tudományos rendezvények szervezésével.

-

pályázatokat nyújt be hazai és Európai Uniós forrásokra, bővítve ezzel gazdálkodási alapjait,
lehetőségeit és tevékenységi körét

-

jogszabályi keretek között részt vállal a felnőttképzésben, felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt
(2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről és módosításai).

Vonatkozó jogszabályok:
-

Magyarország Alaptörvénye

-

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény. és a 2017. évi LXVII. törvény

-

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CLXV. törvény és a 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

-

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

-

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2016. évi CLXXIX. törvény
a Polgári Törvénykönyvről módosításáról

-

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a
felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

-

Soproni TIT Alapszabálya (2014-es és 2017-es) és SZMSZ-a – a honlapon megtekinthetők

Az ügyvezetői feladatkör betöltésének feltételei
1.a.) – szakirányú (művelődésszervező vagy andragógus) egyetemi végzettséggel, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
vagy
- főiskolai közművelődési képzettséggel, és
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1.b.) legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, mely gyakorlatnak minősül a
szakirányú felsőfokú végzettségnek megfelelő munkakörben, valamint az intézmény
alaptevékenységének megfelelő munkakörben korábban eltöltött valamennyi jogviszony.
2./ Kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez/végzett.
3./ Magyar állampolgárság, cselekvőképesség és büntetlen előélet.
Az elbírálás során előnyt jelent:
- Angol, vagy német nyelv C – típusú, államilag elismert vizsgája és az idegen nyelv levelező
és tárgyalóképes használata.
- Irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes
kommunikációban, kiadványszerkesztésben való jártasság.
- Kulturális nagyrendezvények, fesztiválok szervezésében szerzett elméleti és gyakorlati
tapasztalat.
- Jó kommunikációs készség, szakmai siker- és profitorientált menedzser szemlélet.
- A civil szektor törvényi, működési, kapcsolati hátterének elméleti és gyakorlati ismerete

A pályázatnak tartalmaznia kell
- részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását;
- a Soproni TIT egyesületének irányítására, működtetésére, tevékenységének szervezésére és
menedzselésére vonatkozó konkrét szakmai és vezetői programot, marketing-tervet, az
intézmény szervezeti-működési rendjére vonatkozó tervezetet;
- a szolgáltatások fejlesztése, a kulturális rendezvények gazdagítása érdekében tervezett
cselekvési programot;
- a közművelődési, tudományos és művészeti programok szakmai koncepcióját, tervezetet
azok látogatottságának, valamint a tagság létszámának növelésére;
- az intézmény gazdálkodásának hatékonyságát növelő elképzeléseket;
- a szakirányú végzettséget, nyelvismeretet, egyéb felsőfokú képzettséget tanúsító okirat(ok)
másolatait;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen
előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
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Foglalkoztatási forma és javadalmazás:
Megállapodás szerint.

A pályázati kiírás közzétételének ideje és helye:
2021. május 13.
http://sopronitit.hu/
http://sopronitit.hu/letoltesek/

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 2. 24:00

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, PDF formátumban kérjük megküldeni a Felügyelő
Bizottság elnökének címére: horvath.eleonora@sopronitit.hu
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet ugyanezen az e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményező és döntésre javaslatot tevő testület, a Felügyelő Bizottság ülésére az
érvényesen pályázókat személyes meghallgatásra meghívja.
A pályázatokról a Felügyelő Bizottság tagjai véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának, és új pályázat kiírásának jogát.
A vezető tisztségviselő (ügyvezető) megválasztásáról a közgyűlés dönt a Felügyelő Bizottság
ajánlása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 7.
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