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

Belügyminisztérium
Támogatás-koordinációs Főosztály
stratégiai tervező munkatárs
munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
A kormányzati szolgálati jogviszony helyettesítés céljából határozott időre, a helyettesített
kormánytisztviselő tartós távollétének (GYED) idejére, de legfeljebb 2015. október 24-ig szól.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
3. számú melléklet 35. pont: európai uniós feladatkör
Ellátandó feladatok:
Részvétel a belügyi terület vonatkozásában a 2014-2020-as pénzügyi időszakban az ESB-alapok
forrásaiból megvalósuló fejlesztések előkészítésének koordinációjában, valamint a megvalósuló
fejlesztések monitoringjában, ezen belül:
- részvétel az operatív programokhoz kapcsolódó tervezési dokumentumok elkészítésének
koordinációjában,
- közreműködés a konstrukciók előkészítésében,
- a belügyi terület fejlesztési javaslatainak folyamatos nyomon követése,
- a belügyi területen megvalósuló projektek előrehaladásának nyomon követése.
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,
A következő felsőfokú végzettségek valamelyikének megléte: Európai Unió szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus,
politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett
szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és
szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és
nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi
marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség;
egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében)
biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon
szerzett szakképzettség,
angol vagy német vagy francia nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
európai uniós tervezési és pályázati rendszer ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkaterületen szerzett szakmai tapasztalat,
- angol nyelv felsőfokú ismerete,
- belügyi ágazat valamely szakterületének alapos ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével),
motivációs levél, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az
eljárásban részt vevők megismerhetik. A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a
munkakör megnevezését.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban várhatóan 2014. november 15. nappal tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 15., az alkalmas jelöltek meghallgatása
azonban ezt megelőzően, a pályázat beérkezés időrendi sorrendjében megkezdődik.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladányi Erika nyújt, az
erika.ladanyi@bm.gov.hu e-mail címen vagy a 36-1-441-1124-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Ladányi Erika részére az erika.ladanyi@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 nyertes pályázó legkésőbb a munkakör
betöltésekor köteles a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt eredetben vagy az igazolást
az erkölcsi bizonyítvány igényléséről benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 30.

