Belügyminisztérium
a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
a
Belügyminisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály
projektellenőr
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
határozott idejű, várhatóan 2016.10.01-től 2017.12.31 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye:
Budapest, 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Ellátandó feladatok:
- Az Európai Unió által a 2014-2020 időszakra létrehozott Belügyi Alapok terhére megvalósuló projektek
folyamatos ellenőrzése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Belügyi Alapok Felelős Hatósága jogszabályban, valamint belső utasításokban meghatározott
feladatainak támogatása, kiemelten a jóváhagyott projektek megvalósításához kapcsolódó ellenőrzési
feladatok ellátása. Kiemelt feladat a projektek keretében elért eredmények, végrehajtás közben történő,
elsősorban szakmai szempontú, a megvalósítás helyszínén történő ellenőrzése, amely kapcsán elvárás a
helyszíni ellenőrzések tervezése,
ellenőrzési program összeállítása, az ellenőrzés vezetése, a
megállapítások jegyzőkönyvezése és utánkövetése.
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 jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű
államigazgatási, szociális igazgatási, műszaki vagy közgazdasági szakképzettség,
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Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Angol nyelvből szerzett legalább alapfokú, komplex általános nyelvvizsga
projektek ellenőrzésében vagy belső ellenőri területen szerzett 2-5 éves tapasztalat

Előnyök:







Európai Unió által társfinanszírozott projektek ellenőrzésében, monitoringjában vagy
megvalósításában szerzett 1-3 éves tapasztalat,
Közbeszerzések lebonyolításában szerzett 1-3 éves tapasztalat,
Irányító Hatóságnál, Közreműködő Szervezetnél vagy Ellenőrzési Hatóságnál szerzett 1-3 éves
tapasztalat.
Helyszíni ellenőrzés/audit végrehajtásában szerzett tapasztalat.
Angol nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
B kategóriájú jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség
megjelölésével) és motivációs levelet kell becsatolni. A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük
feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. október 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 09. 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Judit főosztályvezető nyújt, a
judit.toth@bm.gov.hu címen vagy a 36-1-441-1131-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:


Elektronikus úton a tkfo@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: 2016. 09. 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
honlapon szerezhet.
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