
 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

pályázatot hirdet  

a 

Belügyminisztérium  

Támogatás-koordinációs Főosztályán 

 

szakmai projektfelügyelő 
 

munkakör betöltésére. 

 

 

ELLÁTANDÓ FELADATOK: 

 

Az Európai Unió által a 2007-2013 évekre létrehozott Külső Határok Alap keretében 

jóváhagyott projektek megvalósításának felügyelete, ezen belül a projektek megvalósításának 

nyomon követése, közbeszerzések, projektek dokumentumalapú, valamint helyszíni 

ellenőrzése, projektek és éves programok zárásában közreműködés, projektek 

megvalósulásáról nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, beszámolók készítése; 

kapcsolattartás valamennyi érintett szervezettel és kedvezményezettel; beérkező pályázatok 

értékelésében, kedvezményezettek felkészítésében közreműködés. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:  

 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy 

katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) műszaki (technikai) szakon 

szerzett szakképzettség, 

 műszaki területen szerzett legalább 1-3 éves tapasztalat, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 szervezőkészség, önálló munkavégzés. 

 

ELŐNYÖK: 

 

 rendvédelmi területen szerzett legalább 1-3 éves gyakorlat, 

 biztonságtechnikai vagy rendvédelmi, rendészeti beruházások előkészítésében, 

végrehajtásában szerzett gyakorlat, 

 Európai Unió által társfinanszírozott projektek megvalósításában, ellenőrzésében, 

monitoringjában szerzett legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat, 

 angol középfokú, komplex (C típusú) általános nyelvvizsga. 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

 

 A határozott idejű munkaszerződés időtartama: várhatóan 2013. augusztus 1–2015. 

március 31.  

 A foglalkoztatás teljes munkaidőben, heti 40 órában történik. 

 A munkavégzés helye: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

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

megjelölésével) és motivációs levelet kell becsatolni. (A 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
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______________________________________________________________________________ 

1051 Budapest, József A. u. 2-4.  

erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben 

benyújtani.)  

 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. Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a 

munkakör megnevezését. 

 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 munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással dr. Szedő Szilvia főosztályvezető-

helyettes asszony szolgál az 1/441-1947-es telefonszámon, vagy a 

szilvia.szedo@bm.gov.hu e-mail címen.  
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