A Pénztárak Garancia Alapja 2021.09.29-i igazgatósági ülése
alapján

Pályázati kiírás
a Pénztárak Garancia Alapja ügyvezetői tisztségének betöltésére

A Pénztárak Garancia Alapjának Igazgatótanácsa (továbbiakban: PGA IT) pályázatot hirdet a
Pénztárak Garancia Alapja ügyvezetői tisztségének betöltésére.
Pályázat kiírója: Pénztárak Garancia Alapjának Igazgatótanácsa
Munkáltató: Pénztárak Garancia Alapja
1056 Budapest, Március 15. tér 1. félemelet 330.
kinevezési jogkör gyakorlója: Pénztárak Garancia Alapjának Igazgatótanácsa
A munkaviszony időtartama: határozatlan
Jogállás:
Jelen pályázati kiírás alapján a PGA ügyvezetését az ügyvezető a magánnyugdíjról és a
magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) 97. §-ában
meghatározottak szerint munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra
az Mpt., valamint a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az
irányadók,és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés
napján hatályos rendelkezésit kell figyelembe venni. Az ügyvezető feladata az Mpt. 97. §-ban
meghatározottak ellátásnak koordinálása, irányítása, a PGA működésének biztosítása,
költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.
Bérezés:
megegyezés szerint

Pályázati feltételek:
1. közgazdasági vagy jogi okleveles felsőfokú végzettség
2. magánpénztári gyakorlat
3. vezetői gyakorlat
4. korlátozás nélküli erkölcsi bizonyítvány
Pályázat részeként benyújtandó iratok:

1. szakmai önéletrajz
2. motivációs, kísérő levél
Pályázat határideje:
A pályázat megjelenését követő 30 nap.
Pályázat közzétételének helye:

PGA honlapja (http://www.pga.org.hu)
Pályázat elbírálásának szempontjai:
1. Magánpénztári

tapasztalat

(maximum

25

pont).

Magánpénztárnál

betöltött

munkaviszony, vagy tisztségviselői viszony alapján az eltöltött éveknek megfelelő
pontszám, maximum 25 pont.
2. Vezetői tapasztalat (maximum 25 pont). Bármely jogi személynél, tisztségviselőként,
ügyvezetőként, cégvezetőként, vezető jogtanácsosként, szervezeti egység vezetőjeként
eltöltött idő években mért értéke maximum 25 pont.
3. Bérigény (maximum 25 pont): a legalacsonyabb bérigényű jelentkező 25 pontot kap, a
legmagasabb bérigényű 1 pontot, a többi jelentkező a két szélsőérték közt arányos
pontszámot ér el.
4. Személyes interjú alapján járó pontszám (maximum 25 pont), a pályázati bizottság
által adott pontszámok átlaga.

A pályázatot a legmagasabb pontszámot elérő jelentkező nyeri.
Pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton zárt borítékban a PGA címére (1056 Budapest, Március 15. tér 1.
félemelet 330.) kell megküldeni vagy az alábbi e-mail címre: agota.csurgai@szovetsegnyp.hu.
A borítékon és az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni, hogy „pályázat az ügyvezetői igazgatói
állásra”
A pályázat elbírálásának módja, határideje:
A kiírásnak és elvárásoknak megfelelő pályázatokról a pályázati határidő leteltét követő 20
nap után a PGA Igazgatósága dönt legkésőbb 2021. december 20-ig.
Szerződéskötés a PGA Igazgatótanácsa döntésnek megfelelően, az erkölcsi bizonyítvány és a
diploma bemutatása a szerződéskötés feltétele.

Budapest, 2021.10.13.

