Pályázati felhívás
a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a T-Busz Tatabányai
Közlekedési Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltésére.
1. A társaság megnevezése: T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.
2. Betöltendő pozíció: Ügyvezető
3. A társaság rövid ismertetése:
A T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. 100%-ban magyar tulajdonú társaság. Fő tevékenységi
köre Tatabánya Megyei Jogú Város helyi tömegközlekedésének üzemeltetése. A társaság
köztulajdonban álló társaságnak minősül.
4. Az ügyvezető feladatai:
• Üzemeltetés:
• folyamatos és zavarmentes működés felügyelete, és az ehhez szükséges vezetői
utasítások, belső szabályozások kiadása, betartásuk ellenőrzése,
• a hatékony és eredményes működés feltételeinek kialakítása, nyomon követése, és az
ehhez szükséges vezetői intézkedések meghozatala
• a működési hatékonyság méréséhez, folyamatos kiértékeléséhez szükséges
szempontrendszer és információáramlási, kiértékelési folyamat kialakítása,
működtetése
• éves üzemeltetési terv kidolgozása, a megvalósulás felügyelete
• Karbantartás:
• jármű karbantartási tervek készítése, gazdaságossági számítások elvégzése
• Vezetés/irányítás:
• a saját hatáskörbe tartozó tervfeladatok teljesülésének rendszeres elemzése és
kiértékelése, a terv és tényértékek közötti eltérések okainak vizsgálata és saját
hatáskörben történő intézkedés
• a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, szabványok szerinti tevékenység ellátás
biztosítása, ellenőrzése
• az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységének összehangolása,
optimalizálása, a megvalósulás ellenőrzése
• üzleti terv, éves beszámoló elkészítése
A feladatok és hatáskörök konkrétan a munkaszerződésben kerülnek rögzítésre.
5. Pályázati feltételek:
• műszaki, közgazdasági területen szerzett főiskolai, egyetemi végzettség
• legalább 3 éves vezetői gyakorlat közlekedési vállalkozásban
• legalább 2 éves vezetői tapasztalat közszolgáltatást ellátó vállalkozásban
• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség

6. A pozíció betöltésénél előnyt jelent:
• a pályázati feltételként kiírt egyetemi műszaki végzettségen túl felsőfokú gazdasági
végzettség
• tárgyalóképes (európai) nyelvtudás
7. Elvárt kompetenciák:
• stratégiai gondolkodásmód
• proaktivitás
• magas szintű kommunikációs készség
• teljesítmény orientáltság
• együttműködő készség
• döntéshozatali képesség
• koncepcionális gondolkodás
• motivációs készség
8. Az ügyvezetői pozíció betölthető:
Az ügyvezetői pozíció legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be. A megbízatás 6 hónap
próbaidő kikötésével 5 év időtartamra szól.
Bérezés: a jelenlegi ügyvezetővel azonos juttatási csomag.
9. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz, valamint
motivációs levél
• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak
megkéréséről szóló igazolás), amely a pozíció betöltésének a feltétele,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt kizáró
és összeférhetetlenségi okok
10. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10. 12:00 óra
11. A pályázat benyújtásának helye, módja:
A pályázatot elektronikus úton a tavho.titkarsag@tszol.hu e-mail címre, vagy postai úton,
illetve személyesen egy példányban kérjük eljuttatni az alábbi címre:
T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
2800 Tatabánya Győri u. 23.
T-Szol Igazgatósága
A borítékra vagy az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: " Pályázat ügyvezető munkakörre (
T-Busz Kft ).
12. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2020. március 26.

13. Egyéb információk:
A beérkezett pályázatokat a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt igazgatóságának előterjesztése
alapján Tatabánya Megyei Jogú város Közgyűlése bírálja el.
A pályáztatási eljárás része a személyes meghallgatás, amelynek idejéről és helyéről a
pályázót a T-Szol Zrt. az általa megadott elérhetőségen írásban értesíti.
A megbízás munkaviszonyban látható el.
A pályázat elkészítéséhez az alábbi információk állnak rendelkezésre:
- Tatabánya MJV határozatai (179/2018, 197/2018, 99/2019), amelyek elérhetők a
www.tatabanya.hu honlapon.
- A T-Busz kft weboldalán - www.tbusz.hu - megtalálható az üzletszabályzat, az utazási
feltételek, a díjszabás, a kedvezmények, vonaltérképek összessége.
A Pályázati felhívás kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

