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A jogviszony időtartama: 

A határozott idejű munkaszerződés időtartama: várhatóan 2013. január 1. – 2013. október 31.  

A munkavégzés helye: 

Budapest 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Az informatikai modul és fejlesztési kataszter kialakításában közreműködés. Képviseli az 

Önkormányzati Koordinációs Iroda által kialakított szempontokat és kapcsolattartás az 

informatikai tanácsadóval, fejlesztővel. Szakmai szempontok szem előtt tartása a célok 

elérését elősegítő és megfelelő különböző informatikai rendszerekben már meglévő adatok 

azonosítása, valamint ezek közös rendszerbe való aggregálása és a különböző rendszerelemek 

tervezése során. Közreműködés az Iroda Arculati Dokumentációjának elkészítésében. Az 

iroda szakmai tevékenységében való aktív részvétel. Az önkormányzati fejlesztések 

figyelemmel kisérése során felmerülő háttér irodai feladatok ellátása, a szakértők támogatása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 

                        

 

Pályázati feltételek: 



 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Felsőfokú végzettség (főiskola vagy egyetem)  

 Pc- alkalmazások: Windows 95-XP, Word, Excel, PowerPoint, tervező programok 

ismerete 

 Különböző nagyságú településeket érintő projekt menedzsmentjében vagy 

megvalósításában szerzett tapasztalat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
      

 Magas szintű szervezőkészség,  

 Közigazgatási gyakorlat  

 Kreativítás 

 Államilag elismert nyelvvizsga elsősorban angol, francia vagy német nyelvből  

Elvárt kompetenciák: 

 Nagyfokú önállóság és terhelhetőség, 

 Jó problémamegoldó képesség, 

 Felelősségtudat, 

 Alaposság, 

 Monotónia tűrés 

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. december 21. 

- A határozott idejű szerződés időtartama: várhatóan 2013. január 1. – 2013. október 31.  

- A munkavégzés helyszíne: Budapest 

- A jelentkezést a oki@bm.gov.hu -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.  

 

mailto:oki@bm.gov.hu
mailto:oki@bm.gov.hu

