
1. sz. melléklet 

 

Felhívás 

Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak betöltésére 

 

Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3. Képviseli: Fülöp Zsolt 

polgármester) a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. megbízásából pályázatot hirdet a 

Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezető feladatainak betöltésére  

 

Turisztikai Desztinációs Menedzsment ügyvezető munkaköri feladatai: 

 A Szentendre és Térsége TDM szervezet turisztikai ügyvezetői feladatainak ellátása, szakmai 

és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, koordinálása, ellenőrzése; 

 Széleskörű partnerségre épülő marketing akciók koordinálása, szervezése: kampányok, reklám 

(online, kültéri, nyomtatott és elektronikus sajtó), PR, sales promotion, direkt marketing, 

kiállítások-vásárok, study-tour-ok (utazásszervezők, média); 

 Információs tevékenység megszervezése; 

 Értékesítési tevékenység fejlesztése; 

 Turisztikai termékfejlesztés ösztönzése és elősegítése a térségben; 

 Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, kiemelt helyi, térségi, regionális és országos turisztikai 

döntéshozókkal, szolgáltatókkal, partnerekkel és a szaksajtóval; 

 Projektgenerálás, turisztikai pályázatok előkészítése, menedzselése; 

 

Továbbá: 

 Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, kiemelt helyi, térségi, regionális és országos turisztikai 

döntéshozókkal, szolgáltatókkal, partnerekkel és a szaksajtóval 

 Oktatás- tréning szeminárium sorozatok megszervezése a Szentendre és Térsége TDM szervezet 

tagjainak: szakmai és nyelvi képzések, workshop-ok szervezése; 

 a Szentendre és Térsége TDM rendezvényei előkészítésének, lebonyolításának szakmai 

irányítása, koordinációja (szakmai szemináriumok, konferenciák, utazási kiállításon való 

megjelenés, PR rendezvények stb.); 

 a Szentendre és Térsége TDM szolgáltatási struktúrájának, belső folyamatainak folyamatos 

fejlesztése; 

 a Szentendre és Térsége TDM képviseleti és érdekérvényesítési feladatainak ellátása. 

 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú szakirányú végzettség (turisztikai, közgazdasági)  

 minimum 5 év igazolható vezetői gyakorlat a turizmus területén  

 az Európai Unió hivatalos nyelvei közül legalább 1 idegen nyelv legalább középfokú, államilag 

elismert nyelvvizsgával igazolt ismerete 

 a pályázónak vállalnia kell, hogy 5 éven belül TDM szakirányú továbbképzésen vesz részt 

(amennyiben nem vett még részt korábban) 

 büntetlen előélet 

 

 

Egyéb követelmények: 

• 2-3 fős csoport irányítása, leigazolt minimum 1 éves irodavezetői tapasztalat 

• számítástechnikai ismeretek: felhasználói szintű Windows és Office alkalmazások, webes ismeretek; 

• szakmai hitelesség, elhivatottság, szervezőkészség, kommunikációs- és konfliktuskezelési készség; 



• alapos helyismeret, a desztináció ismerete. 

 

Előnyt jelent:  

 kistérségi helyismeret,  

 az elmúlt 5 évben a turizmus területén betöltött vezetői gyakorlat, 

 több idegen nyelv legalább középfokú-tárgyalóképes ismerete, 

 TDM tapasztalat, 

 Turisztikai területen szerzett rendezvényszervezési tapasztalat, 

 Turisztikai termékfejlesztésben való jártasság, 

 ’B’ kategóriás jogosítvány, 

 Versenyszférában szerzett marketinges tapasztalat, marketingmunkához és termékfejlesztéshez 

szükséges kapcsolati rendszer megléte. 

 

 

 

A pályázathoz csatolni kell:  

- végzettséget és nyelvismeret igazoló dokumentumok másolatát;  

- szakmai önéletrajzot; - motivációs levelet;  

- a pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó összefoglalót; 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28. 

  

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, Szentendre Város Önkormányzat 2000 

Szentendre, Városház tér 3. Központi Iktató címre kell eljuttatni. A borítékon kérjük feltüntetni a 

pályázat azonosítóját: „TDM Kft. ügyvezető” . 

 

Pályázattal kapcsolatosan további információ beszerezhető:  

 


