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A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet a
fejlesztési projekt- és termékmenedzser
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)
A munkakörbe tartozó feladatok:
általános projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátása (kritikus út, ütemtervkövetés, stakeholder
menedzsment stb.), projektdokumentumok (PAD, helyszín analízis, megrendelői diszpozíció stb.)
összeállítása, tervezési és kivitelezési folyamatokkal összefüggésbe hozható ellenőrzési és projektirányítási
feladatok ellátása, kisebb léptékű tervezési (és egyéb szellemi) feladatok önálló elvégzése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség (építész/belső építész
angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
alapszintű ArchiCAD ismeret
büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
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Kompetenciák:
önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség, jó kommunikáció képesség,
kreativitás, problémamegoldó és együttműködő készség, kiviteli tervdokumentációk, árajánlatok
készítésében való jártasság, építészeti-belsőépítészeti anyagok ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:





szakmai gyakorlat
design formatervezési gyakorlat
megbízható számítástechnikai ismeret (MS Office, MS Project),
„B” kategóriára érvényes gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány
másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Vitézy Dávid főigazgató részére a foigazgato@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján
legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági
meghallgatás, utána döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozlekedesimuzeum.hu – 2017. március 28.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 28.
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