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A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 

pályázatot hirdet a  

Magyarországi Görögök Kulturális Intézete  

Intézményvezetői tisztségének ellátására. 

 

A munkaviszony időtartama: 

Határozott idejű munkaviszony, mely 2016.01.01. napjától 2019.01.01. napjáig szól, 3 hónap 
próbaidővel. 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Általános teljes napi munkaidő. 

A munkavégzés helye: 

1054 Budapest, Vécsey utca 5. és 1098 Budapest, Börzsöny utca 2-4. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 
 a Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének egyéni felelősségű irányítása, a 

szakszerű és törvényes működés, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása, 
 a Magyarországi Görögök Kulturális Intézete tevékenységének irányítása, 

koordinálása, az intézmény profiljába tartozó, (hazai) görögséget érintő és görögségtől 
független kulturális és egyéb rendezvények, programok, szakkörök megszervezése, 
lebonyolítása, a görögség érdekeinek mindenkori szem előtt tartásával, 

 a Magyarországi Görögök Kulturális Intézete rendezvénytermeinek hasznosítása, 
 a kulturális szervezési feladatokhoz kapcsolódó és az intézmény profiljába tartozó 

egyéb tevékenységek ellátása. 
 

Feltételek: 

 büntetlen előélet, 
 szakirányú felsőfokú végzettség, 
 a magyar nyelv kiváló ismerete, legalább középfokú angol nyelvtudás, 
 előnyt jelent: a görög nyelv és bármely világnyelv tárgyalási szintű ismerete, 
 előnyt jelent: vezetési, szervezési gyakorlat vagy képesítés. 
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A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, igazolások: 

 - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, nyelvtudás meglétét igazoló 
okmányok másolata, 

- hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet,  

- részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó által beszélt idegen nyelvek 
megjelölését,  

- a pályázó eddigi szakmai munkájának ismertetése, 

- a Magyarországi Görögök Kulturális Intézetének vezetésére, fejlesztésére, programjának 
megvalósítására vonatkozó program, 

- a fizetési igény megjelölése, 

- arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  

- nyilatkozat arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázat megjelenését követő naptól számított 30 naptári nap. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban (erkölcsi bizonyítványból elegendő 
egy eredeti példány és annak egy másolata) kérjük eljuttatni a Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzatának Hivatala címére: 1054 Budapest, Vécsey utca 5. A borítékon 
szerepeljen: „Intézményvezetői pályázat - Magyarországi Görögök Kulturális Intézete”.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje, ideje: 

Pályázatbontás a pályázati határidő lejártát követő 10 naptári napon belül, előre meghatározott 
időpontban lesz a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának hivatali 
helyiségében a pályázók részvételével, melyről a pályázók külön értesítést kapnak. A 
pályázók a pályázatot elbíráló közgyűlés pontos időpontjáról értesítést kapnak. A pályázati 
feltételeknek meg nem felelő pályázó pályázata elutasításra kerül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatánál helyben szokásos módon, 
 az Ellinizmosz újság 2015. október-novemberi összevont számában, 
 a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elektronikus oldalain. 
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A munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A Magyarországi Görögök Kulturális Intézete önálló költségvetési szerv. 

A költségvetési szerv vezetőjét a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 
közgyűlése nevezi ki 3 éves, határozott időtartamra. A felmentés jogát a Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzatának közgyűlése gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat 
a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának elnöke gyakorolja. 

Budapest, 2015. 10. 14. 

 

               Kukumzisz György 

           Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 

                

 

 


