
Belügyminisztérium 
                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 

Belügyminisztérium  
Európai Együttműködési Főosztály 

 

projektasszisztens 

munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű, várhatóan 2013. július 18-tól 2015. június 30-ig tartó 
kormánytisztviselői jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 20 órás 

A munkavégzés helye: 

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

3. sz. melléklet 35. pont: Európai uniós feladatkör 

Ellátandó feladatok: 
1. a Dunai Folyami Fórum struktúrájának létrehozása elnevezésű (Setting up 
the structure of a Danube River Forum) HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003980 
számú projekt megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása;  
2. a projektmenedzser tevékenységének támogatása, részvétel a projekt 
megvalósításában, a projektben meghatározott rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában;  
3. a projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, a kapcsolódó 
adatbázisok és nyilvántartások folyamatos frissítése;  



4. koordinációs feladatok és kapcsolattartás az érintett társfőosztályokkal, 
szervezetekkel, egyéb intézményekkel, a projektben résztvevő nemzetközi 
szervezetekkel, különös tekintettel a rendezvények lebonyolítására és az azt 
követő beszámolók, jelentések, értékelések stb. elkészítésére. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A "Setting up the structure of a Danube River Forum" projekt 
tevékenységeinek megvalósítása során asszisztensi feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Főiskola, egyetem: egyetemi szintű közgazdasági felsőoktatásban 

szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű nemzetközi 
kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; államigazgatási 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; gazdaságdiplomácia és 
nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, 
nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon 
szerzett közgazdász szakképzettség, 

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása, 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
    angol nyelvből felsőfokú, komplex (C típusú) nyelvvizsga, aktív 

nyelvtudás szóban és írásban is (a mindennapi munkavégzés angol 
és magyar nyelven folyik), 

         kiemelkedő kommunikációs, problémamegoldó- és szervezőkészség, 
proaktív hozzáállás, 

         precíz, alapos, igényes munkavégzés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
   Európai Unió által társfinanszírozott projektek menedzselése, 

pályázatok megvalósítása terén pénzügyi tervezésben, elszámolások 
összeállításában szerzett tapasztalat, 



   irányító hatóságnál/közreműködő szervezetnél/közigazgatásban 
szerzett 1-3 éves tapasztalat, 

         a következő nyelvek közül egy vagy több ismerete: német, szerb, 
horvát, román, bolgár, szlovák, 

         rendészeti területen szerzett legalább 1-3 éves gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és 
e-mail elérhetőség megjelölésével), motivációs levelet és a 
nyelvtudást igazoló bizonyítvány(ok) másolatát kell csatolni. (A 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az 
állás betöltésekor kell eredetiben benyújtani.) A pályázatra történő 
jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczeg Mónika r. 
alezredes nyújt a monika.herczeg@bm.gov.hu címen vagy a +36-1-441-1422-
es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu e-

mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló 
szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli 
interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók írásos 
(elektronikus) értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 28. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet. 
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