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BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Pályázati felhívás 

 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet az ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 azonosítószámú 

„Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című és az EKOP-1.2.17/B-2012-2012-

0001 azonosítószámú „Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító 

településrendezési tervek digitalizálása” című kiemelt projektek keretében 

rendszerszervező 

munkakör betöltésére. 

FELADATOK: 

 Önkormányzati Koordinációs Iroda által figyelt, derogációval érintett települések 

ivóvizes projektjeinek nyomon követésére és kezelésére fejlesztett 

projektmenedzsment informatikai rendszer, továbbá az Építésügyi Monitoring 

Rendszer (ÉMO) rendszerszervezői támogatása,  

 részvétel a rendszerekkel kapcsolatos fejlesztési feladatokban az üzleti specifikációtól 

a rendszer bevezetéséig,  

 fejlesztési igények felmérése,  

 felhasználókkal történő kapcsolattartás,  

 a rendszerek közötti kapcsolatok fejlesztésének koordinálása és az ezzel kapcsolatos 

rendszerszervezői feladatok ellátása,   

 folyamatleírások, logikai, funkcionális rendszertervek/specifikációk készítése,   

 fejlesztés felügyelete, kapcsolattartás a fejlesztőkkel, külső beszállítókkal,   

 rendszerek és megoldások rendszertesztelési feladatainak tervezése és ellátása,   

 felhasználó tesztek menedzselése, illetve részvétel a tesztelésben,   

 a rendszerekkel kapcsolatos biztonsági dokumentációk készítése,  

 oktatáshoz illetve üzemeltetéshez szükséges dokumentációk elkészítése,  

 részvétel a rendszerekkel kapcsolatos oktatás lebonyolításában, 

 a lefejlesztett rendszerek informatikai biztonsági auditra való felkészítése, az audit 

végigvezetése. 

ELVÁRÁSOK:  

 büntetlen előélet, 

 cselekvőképesség, 

 magyar állampolgárság, 

 rendszerszervező informatikai területen szerzett diploma,  

 minimum 3 éves rendszerszervezői gyakorlat,  
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 gyakorlott szintű MS Office vagy azzal egyenértékű irodai alkalmazások használat,  

 MS Projekt és SPS felhasználói szintű ismerete. 

 

 

ELŐNYÖK:  

 projektek lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat, 

 angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,  

 az ISO 27001-es, KIB 25-ös és a COBIT ajánlások ismerete, és használata, 

 informatikai biztonsági audit, informatikai minőségbiztosítási ellenőrzés területén 

szerzett tapasztalat, 

 a közigazgatás ismerete, a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,  

 ITIL ismeret, 

 gazdasági területen szerzett diploma, 

 “B” típusú gépjárművezetői engedély.  

 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

 A határozott idejű szerződés időtartama: a munkakör betöltésétől 2014. december 31-

ig, 3 hónap próbaidő kikötésével.  

 Megegyezés szerinti, versenyképes bérezés. 

 A munkavégzés helyszíne Budapest. 

 A benyújtás határideje, módja: a pályázatot a megjelenés napjától számított 14. nap 

24.00 óráig a viktoria.vigh@bm.gov.hu e-mail címre várjuk. A jelentkezéskor kérjük 

feltüntetni a munkakör megnevezését. 

 A pályázathoz részletes, fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzot, motivációs 

levelet kell csatolni. Továbbá kérjük, szíveskedjék nettó fizetési igényét feltüntetni. (A 

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb az 

állás betöltésekor kell bemutatni.) 

 A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör azonosítóját. 

 A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást Fehér Judit ad az 1/441-1843 vagy 

az 1/441-1789-os telefonszámon, vagy a judit.feher@bm.gov.hu e-mail címen.  
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