
 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Pályázati felhívás 

 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet az Európai Unió által finanszírozott ÁROP-1.1.19 

„Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Belügyminisztériumban” projekt keretében 

 

stratégiai tervező 

munkakör betöltésére. 

 

A jogviszony időtartama: 

A határozott idejű munkaszerződés időtartama: várhatóan 2012. november 15. – 2013. 

december 31. 

A jogviszony létesítésének előfeltétele a Belügyminisztérium által az ÁROP-1.1.19 program 

keretében 2012. szeptember 28-án beadott pályázat elfogadása, a Támogató okiratnak a 

program lebonyolításában közreműködő MAG Zrt. általi kiállítása. 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Belügyminisztérium, 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

 

Ellátandó feladatok: 

 stratégiai tervdokumentumok elkészítésében – a kormányzati stratégiai irányításról 

szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a közigazgatási és igazságügyi 

miniszter által kiadandó módszertani útmutató alapján - történő módszertani 

közreműködés,  

 stratégiai tervdokumentumok tervezési elméleti ismeretek szempontjából történő 

véleményezése; 

 stratégiai tervdokumentumok előkészítését végző szervezeti egységekkel történő 

együttműködés, a szakterületek módszertani szempontból történő proaktív segítése. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:  

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 

 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 Felsőfokú végzettség (jogász, közgazdász, bölcsész) 

 Stratégiai tervezési elméleti ismeretekben való jártasság, és gyakorlati alkalmazásának 

képessége 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete 

 Legalább középfokú, komplex általános nyelvvizsga,  

 Önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés. 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Európai Unió által finanszírozott projektek végrehajtása során szerzett tapasztalat. 

 központi közigazgatásban szerzett legalább két éves szakmai tapasztalat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

megjelölésével) és motivációs levelet kell becsatolni, továbbá kérjük, szíveskedjék nettó 

fizetési igényét feltüntetni.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2012. november 15., illetve a 

Belügyminisztérium pályázatának kedvező elbírálását követően azonnal.  

 

A pályázat benyújtásának határideje 2012. október 31, a jelentkezést a 

judit.szerencsi@bm.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A pályázatra történő 

jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör azonosítóját. 

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető dr. Dargay Eszter főosztályvezető 

asszonytól az 1/441-18-44-es telefonszámon, vagy az eszter.dargay@bm.gov.hu e-mail 

címen. 
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