
 
 
 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
 
 
 

Pályázati felhívás 
 
 
A Belügyminisztérium pályázatot hirdet az ÁROP 2.2.17 azonosító számú, „Új közszolgálati életpálya” című 
kiemelt projekt III.1. „A Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank működtetését szolgáló rendészet specifi-
kus, kompetencia alapú vezető kiválasztási tesztek, eljárások, AC/DC feladatgyűjtemények fejlesztése, a kivá-
lasztást végző szakemberek felkészítése, szoftverfejlesztés” alprojekt  
 
 

szakmai vezetői  
 

munkakörének betöltésére. 
 

FELADATOK: 

- Az ÁROP-2.2.17 projektben résztvevő konzorciumi partnerekkel (Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) valamit a Belügyminisztériumhoz tartozó, projektben 
érintett szervezetekkel való együttműködés,  

- Projekt dokumentáció és előrehaladási dokumentáció szakmai tartalmainak elkészítése, 
- A projekt megvalósításának szakmai irányítása, menedzselése, a szakmai tartalmak feladatokká bon-

tása,  
- A szakmai megvalósításhoz tartozó értekezletek vezetése, munkacsoportok munkájának irányítása,  
- A szükséges közbeszerzési eljárások szakmai tartalmának meghatározása, kapcsolattartás a beszállí-

tókkal, 
- A projekt mindenkori érvényes eljárásrendek, hatályos jogszabályok szerinti megvalósításának felü-

gyelete. 

 

ELVÁRÁSOK:  

- Humán szervező egyetemi végzettség, 

- Legalább 3 éves, hasonló szervezetfejlesztési, humánerőforrás gazdálkodási, vezetőképzési uniós pro-

jektek szakmai menedzselése területén szerzett tapasztalat,  

- Felhasználói szintű informatikai ismeretek (MS Windows és MS Office), 

- Magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete. 

 

 

ELŐNYÖK: 

 

- Legalább egy éven keresztül részvétel bármely, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósított 

projekt szakmai lebonyolításában, 

- ÁROP projektek eljárásrendjének ismerete. 
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EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

- A határozott idejű munkaszerződés időtartama: várhatóan 2013. augusztus 1-jétől a projekt végéig (a 

projekt szakmai lezárásának tervezett időpontja 2014. február 28.). 

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

ság (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.) 

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

ken való megjelenést.  

- A pályázat benyújtási határideje: 2013. július 25., a jelentkezést a viktoria.vigh@bm.gov.hu e-mail 

címre várjuk. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a projekt azonosítószámát és a munkakör megneve-

zését. 

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

motivációs levelet kell csatolni, továbbá kérjük, szíveskedjék nettó fizetési igényét feltüntetni. (A vég-

zettséget és egyéb képzettséget igazoló okiratokat a személyes meghallgatáson kell bemutatni.) 

- A munkakezdés legkorábbi időpontja: 2013. augusztus 1. 

- A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással Stréhli-Klotz Georgina szolgál a 06 1 391-3530-as 

telefonszámon, vagy a strehli.georgina@oktf.hu e-mail címen.    
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