A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
pályázatot ír ki
szakmai igazgató
tisztség
ellátására
A tisztség betöltésének időtartama: határozott idejű, 5 évre szóló, három hónap próbaidővel
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa székhelye
Munkabér és juttatások: megegyezés szerint
Ellátandó feladatok:
• a Titkárság (ügyintéző szervezet) szakmaközi ügyekért felelős részének vezetése;
• a szakmaközi tevékenységről szóló beszámoló előkészítése, majd a Tanácsülés
elfogadása után, benyújtása a Földművelésügyi Minisztérium részére;
• előkészíti a Szakmaközi bizottság üléseit;
• előkészíti az Elnökség és a Tanácsülés szakmaközi ügyeit;
• végrehajtja a Tanácsülés és az Elnökség szakmaközi ügyeket érintő határozatait;
• a főtitkárral együttműködve elkészíti a költségvetés és a zárszámadás szakmaközi
ügyeit érintő tervezetét az Elnökség részére;
• felel a szakmaközi célokra meghatározott költségvetés törvényes felhasználásáért;
• a szakterületén tartja a kapcsolatot a nemzetközi szakmaközi szervezetekkel, piac
szervezési szervezetekkel (pl.: kiállítás szervezőkkel)
• egyeztet a forgalmazókkal a termelésszabályozási feladatokról;
• a szőlő-bor ágazatra vonatkozó Európai Uniós szabályozás és a külföldi szakmai
anyagok feldolgozása; és
• A HNT-t szakmaközi szervezetként elismerő Miniszteri jóváhagyó dokumentumban
megjelölt témakörökben a jogszabályi változások kezdeményezése, véleményezése.
Pályázat feltételei:
• felsőfokú szakirányú végzettség;
• tárgyalóképes angol nyelvtudás;
• büntetlen előélet;
• szőlő-bor ágazatban szerzett tapasztalat;
• magyar állampolgárság;
• „B” kategóriás jogosítvány.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• marketing végzettség, illetve marketing gyakorlat;
• angol mellett más idegen nyelv tárgyalóképes szintű ismerete;
• szőlő bor ágazatban nemzetközi kapcsolat rendszer;
• hegyközségi szervezetben eltöltött szakmai gyakorlat;
• hazai és az EU-s borjog ismerete;
• származás-, minőség és eredetvédelem területén szerzett hazai, illetve nemzetközi
tapasztalat.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
• részletes szakmai önéletrajz;
• motivációs levél;
• munkaterv a pályázatban szereplő ellátandó feladatok megoldására.
Pályázat beérkezésének határideje: 2016. április 15. 1200
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ a 1-413-7527 telefonszámon kérhető.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 1117 Budapest, Budafoki út 111. A
borítékon kérjük feltüntetni: „szakmai igazgatói pályázat”;
• Személyesen: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 1117 Budapest, Budafoki út 111. A
borítékon kérjük feltüntetni: „szakmai igazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
• a beérkezett pályázatok kiírásnak történő megfelelőségét a HNT Etikai (Jelölő- és
Szavazatszámláló) bizottsága ellenőrzi;
• A HNT Etikai Bizottsága által megfeleltnek minősített pályázókat április 19-én az
Elnökség és a Közgyűlés meghallgatja;
• a kiírási feltételeknek megfelelő pályázatok közül a HNT Elnöksége tesz javaslatot;
• döntést a HNT Tanácsülése hoz.
A pályázati kiírás közzétételének helyei:
HNT honlapja www.hnt.hu
http://boraszat.kormany.hu
http://profession.hu
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa székhelyén kifüggesztve: 1117 Budapest, Budafoki út 111.

