
 
A Belügyminisztérium  

Támogatás-koordinációs Főosztály 
                        

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

 
pénzügyi projektfelügyelő 

munkakör betöltésére. 
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű, várhatóan 2014.02.15-2014.12.31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

Ellátandó feladatok: 

A "Szolidaritás és migrációs áramlások irányítása" általános program keretében létrehozott 
alapok terhére megvalósuló projektek pénzügyi felügyeletének folyamatos ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Pénzügyi monitoring feladatok ellátása; elemzések, értékelések készítése; a havi projekt 
előrehaladási jelentések ellenőrzése; helyszíni ellenőrzések végrehajtása.  

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 vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett 

közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pénzügyi 
szakirányú végzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú 
pénzügyi, számviteli szakképesítés, 

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
         Pénzügyi/gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 éves tapasztalat, 
         Szervezőkészség, önálló munkavégzés, kreativitás. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Európai Unió által társfinanszírozott projektek pénzügyi felügyelete területén 

szerzett 1-3 éves tapasztalat, 
         Mérlegképes könyvelői szakképesítés, 
         Könyvvizsgálói, ellenőrzési, kontroller tapasztalat, 
         Angol középfokú, komplex (C típusú) általános nyelvvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail 
elérhetőség megjelölésével) és motivációs levelet kell csatolni. (A 3 hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az 
állás betöltésekor kell eredetben benyújtania.) 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: 2014. január 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szedő Szilvia főosztályvezető-
helyettes nyújt a szilvia.szedo@bm.gov.hu e-mail címen vagy a +36-1-441-1947-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 elektronikus értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 14. 

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