
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Pályázati felhívás 

A Belügyminisztérium  

Önkormányzati Koordinációs Iroda 

pályázatot hirdet 

 

szakmai minőségbiztosító 

munkakör betöltésére. 

 

                        

A jogviszony időtartama: 

A határozott idejű munkaszerződés időtartama: az alkalmazástól számított 18 hónap 

Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A minőségbiztosítás során az Iroda minőségbiztosítója felügyeli a teljesítés során keletkezett 

projekttermékeket, és szakmai hozzáértésével, valamint igény esetén az iroda szakértőivel 

bírálja és javaslataival segíti a projektek szakszerű és hatékony lebonyolítását. 

Feladata a tervezés során a célokhoz való illeszkedést, parametizálja az ÁROP projekt 

teljesítése során felmerülő szakmai feladatokat, részt vesz a beszerzések/közbeszerzések 

műszaki dokumentációjának összeállításában és a beérkezett anyagokat ellenőrzésében, 

értékelésében.  A projekt megvalósítása során keletkezett termékeket elfogadása előtt 

minőségbiztosítja. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 

                        

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 



 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Főiskolai vagy egyetemi diploma 

 Minőségbiztosításban vagy projektmegvalósításban szerezett legalább 5 éves 

szakmai tapasztalat, 

- Jártasság: informatikai tanácsadásba 

- módszertanok, megvalósíthatósági tanulmányok készítésében 

- hatástanulmányok készítésében. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 tréningek, szemináriumok, workshopok megtartásában szerzett tapasztalat, 

 kitűnő prezentációs képesség, 

 kreativitás, 

 stratégiai gondolkodás, 

 strukturált munkavégzés, 

 felhasználó szintű informatikai és adatbázis kezelési ismeret. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 Nagyfokú önállóság és terhelhetőség, 

 Képesség a team munkára 

 Jó problémamegoldó képesség, 

 Felelősségtudat, 

 Alaposság, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes fényképes szakmai önéletrajz 

 Motivációs levél 

 Végzettséget és amennyiben van, nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata, 

 Az elvárt gyakorlatra vonatkozó referencialistát a referenciaszemély neve és 

elérhetősége megadásával  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban 

résztvevők megismerhetik 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 20. 

- A határozott idejű munkaszerződés időtartama:  az alkalmazástól számított 18 hónap 

- A munkavégzés helyszíne: Budapest 

- A jelentkezést a oki@bm.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A pályázatra 

történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.  

- A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az oki@bm.gov.hu e-mail címen 

kérhető. 
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