
 
HELYISÉGGAZDÁLKODÁSI IRODAVEZETŐ 

munkatársat keresünk részvénytársaságunkhoz teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra 
 

Önéletrajzát juttatási igény megjelölésével várjuk a karrier@jgk.hu e-mail címre 
 

Ellátandó feladatok 
 Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségekre, telkekre, gépkocsi-

beállókra és egyéb dologbérletre vonatkozó bérbevételi kérelmek, bérlői kérelmek, panaszok 
nyilvántartásba vételéről, válaszadásról, intézkedésről. 

 Szervezi és felügyeli az ingatlanok bérbeadásával, hasznosításával kapcsolatos adminisztratív és 
pénzügyi feladatok ellátását. 

 Elkészíti a vonatkozó tulajdonosi előterjesztéseket, a tulajdonos előtt képviseli azokat, irányítja a 
tulajdonosi határozatok végrehajtását. 

 Elkészítteti a szükséges szakvéleményeket, gondoskodik a rendelkezésre álló költségvetési keret 
felhasználásának vezetéséről. 

 Lebonyolítja a nyilvános és zártkörű pályázatokat. 
 Bérleti, használati szerződéseket, bérbeszámítási, részletfizetési megállapodásokat megköti a tulajdonos 

döntése alapján. 
 Beszedi a bérleti és használati díjakat, gondoskodik azok könyveléséről. 
 Gondoskodik a vonatkozó nyilvántartások vezetéséről, havonta elkészíti az Önkormányzat ÁFA 

bevallását és egyéb jelentéseit. 
 Beszedi a hátralékokat, intézkedik a jogi, végrehajtási, felszámolási eljárások megindításáról. 
 Szervezi és felügyeli a Helyiséggazdálkodási Iroda működését, gondoskodik a feladatellátáshoz 

szükséges irodaszerek, irodafelszerelések beszerzéséről. 
 Részt vesz és javaslatot tesz az Önkormányzat helyiséggazdálkodási stratégiájának kialakításában, 

javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendelek, normatív határozatok tartalmára. 
 Kapcsolatot tart az cég és az Önkormányzat egyéb szervezeti egységeivel, közreműködik a komplex 

feladatellátásban. 
 Elkészíti az Önkormányzat és a cég éves költségvetési tervét és beszámolóját. 

 
Amit nyújtunk: 
 stabil cégháttér 
 bejelentett jövedelem 
 munkába járás támogatása  

 

Az állás betöltésének feltételei 
 felsőfokú szakirányú szakmai végzettség 
 önálló munkavégzés, 
 jó problémamegoldó és együttműködési képesség, 
 rugalmasság, megbízhatóság, pontosság, 
 orvosi alkalmasság. 

 
Előnyt jelent 

 pénzügyi, könyvelési jártasság  
 hasonló munkakörben, közigazgatásban szerzett tapasztalat 

 
Munkavégzés helye:  

 Budapest, VIII. kerület 
 
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 
bérbeadásával és elidegenítésével, közterületek fenntartásával, fizető parkolóhelyek üzemeltetésével, és 
település fejlesztéssel-beruházásokkal foglalkozik. 
Társaságunk célja, hogy szolgáltatásainkat a lehető legjobb minőségben biztosítsuk a józsefvárosiak részére. 
 
A munkakör betöltésének lehetséges időpontja: elbírálást követően azonnal. 


