
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

 

Pályázati felhívás 

 

 A Belügyminisztérium pályázatot hirdet a DAOP- DDOP- ÉAOP- ÉMOP- KDOP- KMOP- NYDOP-
6.2.1 konstrukciókódú, „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi 
kerületekben)– Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt  

 

 

Szakmai referens 

 

munkakörének betöltésére. 

 

A Projekt keretében a Belügyminisztérium 156 kis-és középvárosnak, illetve fővárosi 
kerületnek nyújt szakértői támogatást Integrált Területfejlesztési Stratégiájuk, valamint a szükséges 
kapcsolódó dokumentumok elkészítéséhez, felülvizsgálatához. 

 

FELADATOK: 

- a projektben közreműködő partnerekkel való kapcsolattartás, valamint a szakmai 
megvalósító tevékenységük figyelemmel kísérése, 

- közreműködés az operatív feladatok ellátásában, 
- a projekt keretében közbeszerzési dokumentáció, szerződések, tájékoztató anyagok, 

módszertanok koordinációjában és adminisztrációjában való közreműködés, szakmai 
felügyelet ellátása,  

- a projekt megvalósításához szükséges szakmai anyagok előkészítése, véleményezés 
- közreműködés az Integrált Településfejlesztési Stratégiák, valamint a regionális összefoglaló 

dokumentumok szakmai megfelelőség biztosításában 

 

ELVÁRÁSOK:  

- szakirányú felsőfokú végzettség (építészmérnök, településmérnök, tájépítész); 
- hatékony és gyors munkavégzés; 
- megfelelő verbális és írásbeli kommunikációs képesség; 
- felhasználói szintű informatikai ismeretek (MS Windows és MS Office); 
- magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete. 

 
ELŐNYÖK: 

- az elmúlt 5 évben szerzett legalább három éves szakmai tapasztalat (tervezésben, 
közigazgatásban) 

- Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek eljárásrendjének ismerete. 
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EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

- A határozott idejű teljes munkaidejű (heti 40) munkaszerződés várhatóan 2014.06.01-től 
2015.04.30-ig szól (11 hónap) 

- A munkavégzés helyszíne: 1051 Budapest, József Attila. u. 2-4., Belügyminisztérium, 
Területrendezési és Településügyi Főosztály. 

- A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 20., a jelentkezést 
krisztina.somos.borzane@bm.gov.hu e-mail címre várjuk. 
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével), 
valamint motivációs levelet kell csatolni. (A végzettséget és egyéb képzettséget igazoló 
okiratokat a személyes meghallgatáson kell bemutatni. A 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben 
benyújtania.) A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a projekt 
konstrukciókódját és a munkakör megnevezését. 

- A munkakezdés legkorábbi időpontja: 2014.06.01. 
- A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással Szűcs Mihály főosztályvezető helyettes 

szolgál a 06 1 441-1361-es telefonszámon, vagy a mihaly.szucs @bm.gov.hu e-mail címen.   
Érdeklődni lehet továbbá a Területrendezési és Településügyi Főosztály titkárságán, a 06 
1 999-4321 telefonszámon illetve krisztina.somos.borzane@bm.gov.hu e-mail címen.    
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