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BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Pályázati felhívás 

 
 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet „Az európai segélyhívószámra épülő Egységes 

Segélyhívó Rendszer” című kiemelt projekt keretében 

 

szakmai vezető 
 

munkakör betöltésére. 

 

 

FELADATOK: 

 

- Az Egységes Segélyhívó Rendszer megvalósítása című projektben résztvevő 

konzorciumi partnerekkel (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Országos Rendőr-főkapitányság, BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság, Országos Mentőszolgálat, Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) való szakmai 

együttműködés szervezése,  

- A projekt szakmai megvalósulásának támogatása a projekt végrehajtása során, 

- A projekt szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése, koordinálása,   

- A közbeszerzések előkészítésében történő aktív részvétel, a műszaki dokumentációk 

projekt célokkal való összhangjának felügyelete, 

- A konzorciumon belül a belügyi ágazat műszaki feladatainak összefogása, 

- Felelni a projekt megfelelő szakmai működéséért, a kiemelt projekt támogatási 

szerződésnek megfelelő végrehajtásáért, az eljárásrendek betartásáért.  

 

ELVÁRÁSOK:  

 

- Felsőfokú végzettség,  

- Legalább 5 éves, uniós projektek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalat, 

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

- Magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete, 

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott projektek lebonyolítására 

vonatkozó hazai és uniós szabályozás ismerete, 

- ÚMFT, ÚSZT eljárásrendjének ismerete. 

 

ELŐNYÖK: 

 

- Legalább három éven keresztül részvétel bármely, Európai Regionális Fejlesztési Alap 

által társfinanszírozott informatikai projekt menedzsmentjében vagy 

megvalósításában, 

- informatikai tárgyú projektben szerzett tapasztalat, 

- az angol nyelv tárgyalóképes ismerete és legalább középfokú nyelvvizsga, 

- MAG Zrt. eljárásrendjének ismerete. 
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EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

 

- A határozott idejű munkaszerződés időtartama: várhatóan 2013. február 21-december 

31.  

- A munkavégzés helyszíne: Budapest 

- A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 14., a jelentkezést a 

viktoria.vigh@bm.gov.hu e-mail címre várjuk. A pályázatra történő jelentkezéskor 

kérjük feltüntetni a munkakör azonosítóját. 

- A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség 

megjelölésével) és motivációs levelet kell csatolni, továbbá kérjük, szíveskedjen nettó 

fizetési igényét feltüntetni.  

- A munkakezdés legkorábbi időpontja: 2013. február 21. 

- A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással Tóth Judit főosztályvezető szolgál 

az 1/441-1112-es telefonszámon, vagy a judit.toth@bm.gov.hu e-mail címen.  

 

 

 

 

 

 
 

mailto:viktoria.vigh@bm.gov.hu
mailto:judit.toth@bm.gov.hu

