
A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ 
pályázatot hirdet  

turisztikai referens, programszervező munkakör  
betöltésére 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 
 
Főbb feladatok: 

 szervezési tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása 

 pályázatok figyelése, pályázatírás 

 rendezvénytrendek folyamatos követése, látogatói elvárások és igények figyelése 

 marketing és pr tevékenység  

 árajánlatok bekérése, szerződések előkészítése, rendezvények költségvetésének összeállítása 

 projektszintű gondolkodással rendezvényszervezői részfeladatok meghatározása, ez alapján 

forgatókönyvek összeállítása 

 rendezvényszervezési folyamatok teljes körű helyszíni koordinálása; 

 civil szervezetek számára szakmai segítségnyújtás; 

 nyári szabadidős táborok, valamint az amatőr művészeti csoportok táborainak előkészítése; 

 az intézmény közművelődési, statisztikai adatainak feldolgozása, elkészítése, havi összesítése, 

évvégi feldolgozása és elemzése; 

 önkormányzati turisztikai attrakciófejlesztési projektekben menedzsmenttel való 

együttműködés, 

 vonzerőleltárt megalapozó adatgyűjtés, 

 az értékesíthető szolgáltatásokból ajánlati elemek készítése, ezek továbbítása a térségi TDM 

szervezet felé a szervezet saját bevételeinek növelése érdekében, 

 
Marketing tevékenység   

 az Intézmény rendezvényeinek propagálása a saját Facebook oldalán, weboldalán és a fűzfői 

csoportokban 

 Rendezvényekről, attrakciókról beharangozó írása és tudósítása különféle 

sajtóorgánumokban 

 
Elvárások: 

• középfokú/főiskolai/egyetemi végzettség 

• proaktivitás, kreativitás 

• rendszerszintű gondolkodás 

• stratégiai gondolkodás 

• értékesítési szemlélet, hatékonyság és eredményorientáció 

• precizitás, pontos adminisztráció kezelés 

• Microsoft Office programok magabiztos használata 

• hétvégi munkavégzés vállalása 

 
Előnyt jelent: 

• főiskolai/egyetemi szakirányú végzettség 

• könyvtáros végzettség 



• rugalmasság 

• B kategóriás jogosítvány 

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 

 
Amit kínálunk: 

• azonnali kezdés 

• hosszú távú, stabil munkalehetőség 

• biztos jövedelem 

• cafeteria juttatás 

• munkába járás költségtérítése 

 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok: 

 részletes szakmai önéletrajz,  

 pályázati feltételekben meghatározottak igazolása (iskolai végzettséget, szakképzettséget, 
szakképesítést tanúsító okirat(ok) és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata), 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a 
pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,  

 nyilatkozat a bérigényről, 

 hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez,  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 
alatt.  

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: azonnal 

A munkaviszony időtartama: határozatlan  

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) 

bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik. 

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra 

A munkavégzés helye: Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ, 8184 

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.  

Munkabér: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján, a felek közötti megegyezés 

szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 3. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a 

munkáltatói jogkör gyakorlója hallgatja meg.  

A pályázat elbírálásának határideje:  

A pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül. 

 



A pályázat benyújtásának módja:  

A pályázatot postai úton vagy személyesen a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai 

Központ címére (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1) kell benyújtani, „Turisztikai referens, programszervező 

munkakör” megjegyzés borítékon történő feltüntetésével. 

 

Balatonfűzfő, 2023.02.22. 

 

         Baksa Kata 

         mb.igazgató 


