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Pályázati felhívás
a Tatabánya Erőmű Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Tatabánya Erőmű
Kft. - elsősorban műszaki feladatainak ellátásáért felelős - ügyvezetői pozíciójának
betöltésére.
1. A társaság megnevezése: Tatabánya Erőmű Kft. (2800 Tatabánya, Vájár köz 2.)
2. Betöltendő pozíció: Ügyvezető
3. A társaság rövid ismertetése:
A Tatabánya Erőmű Kft. 100%-ban magyar tulajdonú társaság. Fő tevékenységi körei a
kapcsolt hő, - és villamosenergiatermelés. A társaságnál kettős ügyvezetés működik. A társaság
köztulajdonban álló társaságnak minősül.
4. Az ügyvezető feladatai:
• Üzemeltetés:
- folyamatos és zavarmentes erőműi üzemmenet felügyelete, és az ehhez szükséges
vezetői utasítások, belső szabályozások kiadása, betartásuk ellenőrzése,
- a hatékony és eredményes üzemeltetés feltételeinek kialakítása, nyomon követése, és az
ehhez szükséges vezetői intézkedések meghozatala
- az üzemeltetési hatékonyság méréséhez, folyamatos kiértékeléséhez szükséges
szempontrendszer és információáramlási, kiértékelési folyamat kialakítása,
működtetése
• Termelés tervezés:
- éves műszaki terv kidolgozása
- üzemviteli és üzemállapot változtatási menetrend meghatározása, a megvalósítás
felügyelete
• Karbantartás:
- gépészeti és villamos 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
A feladatok és hatáskörök konkrétan a munkaszerződésben kerülnek rögzítésre.
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5. Pályázati feltételek:
- műszaki területen szerzett egyetemi végzettség (gépész-, erősáramú villamos mérnök)
- legalább 5 éves vezetői gyakorlat
- legalább 5 éves, erőműben vagy energetikai szektorban szerzett tapasztalat
- energetikai nagyberuházások lebonyolításában szerzett gyakorlat
- büntetlen előélet
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 Tatabánya Erőmű
Kft. ügyvezető kinevezéséről döntő taggyűlését követően. A megbízatás határozatlan időre
szól.
Bérezés: a meglévő 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:
A pályázatot Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere részére, a
Polgármesteri Titkárságra kell benyújtani papír alapon, levélben, lezárt borítékban az alábbi
címre megküldve: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. A borítékon kérjük feltüntetni: „Tatabánya Erőmű
Kft. - Ügyvezetői pályázat"
12. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
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13. A pályázat elbírálásának módja:
Első lépésként személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük.
Második lépés a pályázatok elbírálása, ami a személyes meghallgatás után történik, TMJV
Önkormányzatának közgyűlésén. Ezt követően harmadik lépésként az önkormányzat megküldi
a személyre vonatkozó javaslatát a Tatabánya Erőmű Kft.-nek, mely a kinevezésről dönteni
jogosult és melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük.
A Pályázati felhívás kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

Tatabánya, 2020. január 23.

Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata

