
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
 
 
 

Pályázati felhívás 
 
 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet az ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 azonosítószámú, „Új köz-
szolgálati életpálya” című kiemelt projekt Belügyminisztérium oldali tevékenységei (vezető-

kiválasztási eljárás kidolgozása) 
 
 

szakmai vezetői  
 

munkakörének betöltésére. 
 

FELADATOK: 

- A projekt megvalósításának szakmai irányítása, menedzselése, a szakmai tartalmak felada-
tokká bontása;  

- a (köz)beszerzési eljárások szakmai tartalmának meghatározása, kapcsolattartás a szállítók-
kal; 

- a projektben résztvevő konzorciumi partnerekkel (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) és a Belügyminisztériumhoz tartozó, projektben érintett 
szervezetekkel való együttműködés; 

- a szakmai megvalósításhoz tartozó értekezletek vezetése, munkacsoportok munkájának irá-
nyítása.  

 

ELVÁRÁSOK:  

- felsőfokú végzettség; 

- hatékony és gyors munkavégzés; 

- megfelelő verbális és írásbeli kommunikációs képesség; 

- rendészeti területen szerzett szakmai tapasztalat; 

- felhasználói szintű informatikai ismeretek (MS Windows és MS Office); 

- magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete. 

 

ELŐNYÖK: 

 

- az elmúlt 5 évben szerzett legalább három éves rendészeti vezetői tapasztalat, 

- a Belügyminisztérium felügyelete és irányítása alá tartozó oktatási, képzési és kiválasztási te-

vékenység széleskörű ismerete; 

- ÁROP projektek eljárásrendjének ismerete. 
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EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

- A határozott idejű részmunkaidős (heti 20 órás) munkaszerződés várhatóan 2014.03.15-től 

2014.10.31-ig szól. 

- A munkavégzés helyszíne: Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fő-

igazgatóság (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.)  

- A jelöltnek szükség esetén vállalnia kell a konzorciumi partnerekkel folytatott helyszíni egyez-

tetéseken való megjelenést.  

- A pályázat benyújtási határideje: 2014. március 7., a jelentkezést a viktoria.vigh@bm.gov.hu 

e-mail címre várjuk. 

A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével), 

valamint motivációs levelet kell csatolni, továbbá kérjük, szíveskedjék nettó fizetési igényét 

feltüntetni. (A végzettséget és egyéb képzettséget igazoló okiratokat a személyes meghallga-

táson kell bemutatni. A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pá-

lyázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben benyújtania.) A pályázatra történő je-

lentkezéskor kérjük feltüntetni a projekt azonosítószámát és a munkakör megnevezését. 

- A munkakezdés legkorábbi időpontja: 2014.03.15. 

- A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással Kucskó László szolgál a 06 1 441-1290-es 

telefonszámon, vagy a laszlo.kucsko@bm.gov.hu e-mail címen.    
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