
Turisztikai szakreferens  
állás hirdetés 

 
A Füzéri Várgondnokság pályázatot írt ki a Turisztikai szakreferens feladatok  ellátására. Az 
intézmény idegenforgalmi egységei a következők: Váruradalmi kézművesház, Tájházak, 
Látogatóközpont, várparkoló, és Füzér Vára. A településre évente 70.000 turista látogat, 
emellett 5 állandó nagyobb 3-4 ezer főt befogadó; és 5 kisebb rendezvény kerül 
megrendezésre. Az intézmény pályázatok útján turisztikai fejlesztéseket valósít meg, mely 
hozzájárul hosszú távú fenntartásához.  

 
Munkafolyamatok: 
FÜZÉR REG-ÉLŐ VÁR című projekt Turisztikai szakreferens  feladatainak ellátása:  

• közreműködés és menedzsment a FÜZÉR REG-ÉLŐ VÁR című projekt turisztikai 

élményeleminek meghatározásában, beszerzésében és kivitelezésében 

• árajánlatok kérése  

• a projekt konzorcium vezetőjének turisztikai menedzsmentjével 

történő hatékony együttműködés  

• pénzügyi kötelezettségek figyelemmel követése és teljesítésük biztosítása 

• Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel 

• Adminisztrációs feladatok teljesítése, a projekt elkülönített nyilvántartásának 

biztosítása 

• Megrendelések, beszerzések teljesítése 

• szerződések előkészítése, megkötésében való közreműködés 

• kapcsolattartás az irányító hatósággal 

 
Az ideális jelölt szakmai kompetenciái: 

• turisztikai szakirányú közép és felsőfokú végzettség 
• vendéglátói- idegenvezetési tapasztalatok  
• kommunikációs és online eszközök ismerete 
• kiemelkedő számítógépes ismeret (MS Office) 
• kiemelkedő Excel használat 

 
Feltételek:  

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
 

Állás, munka területe(i): 
• Adminisztráció / Irodai munka 
• Turisztika 
• Projektmenedzsment  

 
Amit kínálunk:  

• Megegyezés szerinti versenyképes jövedelem  
• szakmai fejlődés lehetősége 

 
Jelentkezési határidő: 
2018. 07.10. 15:00 
 



Munkavégzés helye és ideje: 
Füzér,  Petőfi út 3/A 2018.07.15-20019.12.31. 
 
Jelentkezés az állásra: 
Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelölésével a  vargondnoksag@fuzer.hu  e-mail címre 
várjuk. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok: 

• végzettséget/végzettségeket igazoló okirat/okiratok másolatai  
• nyelvvizsga bizonyítvány másolat 
• a pályázó személy adatait tartalmazó önéletrajz  és motivációs levél, 
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 
• nyilatkozat, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a 

döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• középfokú nyelvvizsga bizonyítvány - angol/szlovák /német 
• felsőfokú végzettség 
• szakmai tapasztalat 

 
 
A pályázatában kérjük feltüntetni: „Turisztikai szakreferens állás pályázat" 
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