
 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Pályázati felhívás 

 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet „Az európai segélyhívószámra épülő Egységes 

Segélyhívó Rendszer” című kiemelt projekt keretében 

informatikus 

munkakör betöltésére. 

 

FELADATOK: 

 A BM Informatikai Főosztály által szakmailag felügyelt, „Az európai 

segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer” című kiemelt projekt 

informatikai feladatainak ágazati szintű figyelemmel kísérése, a megvalósítás során 

felmerülő informatikai tárgyú egyeztetéseken való részvétel, szakmai képviselet 

ellátása,  

 részvétel az egyes alrendszerekkel kapcsolatos fejlesztési feladatokban az üzleti 

specifikációtól a rendszer bevezetéséig, 

 kapcsolattartás a végfelhasználó szervezetekkel, 

 megbízás alapján részvétel az egyes munkacsoportok munkájában, 

 folyamatleírások, logikai, funkcionális rendszertervek / specifikációk elkészítésében 

való közreműködés,   

 a fejlesztés felügyelete, kapcsolattartás a fejlesztőkkel, külső beszállítókkal,   

 felhasználó tesztek menedzselése, ill. részvétel a tesztelésben,   

 az egyes alrendszerekkel kapcsolatos dokumentációk elkészítésében való 

közreműködés,  

 együttműködés a projektmenedzsmenttel, a projekt végrehajtását koordináló szervek 

munkatársaival, 

 a projekt előrehaladásának dokumentált módon történő figyelemmel kísérése, 

informatikai szakmai támogatása. 

 

ELVÁRÁSOK:  

 informatikai területen szerzett diploma,  

 európai uniós projektek lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat, 

 minimum 3 éves informatikai gyakorlat,  

 gyakorlott szintű MS Office vagy azzal egyenértékű irodai alkalmazások használat. 

 

ELŐNYÖK: 

 angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,  

 a közigazgatás ismerete, a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,  

 gazdasági területen szerzett diploma, 

 “B” típusú gépjárművezetői engedély.  

 

 



EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

- A határozott idejű munkaszerződés időtartama: várhatóan 2013. április 1. – 2013. 

november 30.  

- Megegyezés szerinti, versenyképes bérezés. 

- A munkavégzés helyszíne: Budapest 

- A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 21., 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. április 1. 

- A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással Hevér Rudolf főosztályvezető-

helyettes szolgál a 999-4816 vagy 06-30-303-14-29 telefonszámokon, vagy a 

rudolf.hever@bm.gov.hu e-mail címen.  
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