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Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. felvételt hirdet

junior szakmai munkatárs pozícióra
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézménye,
állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságként a Magyar Multi Programot kezelő osztályára junior
szakmai munkatársat keres. A Magyar Multi Program bemutatása: mmp.ifka.hu.

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok és felelősségi körök:


a projekt szakpolitikai, jogi és finanszírozási szabálykörnyezetének naprakész ismerete;



felelősségi körbe rendelt projektrész(ek) szakmai és projektmenedzsment szempontú
támogatása;



a projekt keretében ellátásra kerülő feladatok előkészítése és megvalósítása, illetve az azt
dokumentáló anyagok elkészítése;



a külső szakmai beszállítói szerződések határidőinek és ütemezések kontrollja, követése,
ütemtervhez követése;



a készülő szakmai dokumentumok folyamatos nyomon követése, a szakmai munka/feladatok
ütemterv szerinti elvégzése;



a jelentéstételi kötelezettségek számszerű adatainak, a stratégiai dokumentumok és szakmai
vállalások, az indikátorok és mutatók szerint előre haladásnak maradéktalan támogatása;



a projekt feladatokkal/tevékenységekkel kapcsolatos adminisztrációs és dokumentálási
feladatok ellátása;



riportok, jelentések, elszámolások készítése, illetve az azokban történő közreműködés;



közreműködés és támogatás a projekt kommunikációs tevékenységében;



közvetlen beszámolás a szakmai főmunkatársnak.

Elvárások:


pénzügyi, gazdasági és/vagy EU-s területhez kötődő BSc/MSc diploma;



kiváló a magyar és angol nyelvtudás, szóban és írásban;



a Microsoft Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Power Point);



komplex feladat megoldási képesség és precizitás;



kezdeményező és agilis hozzáállás;



kiváló kommunikációs képesség.

Az elbírálásnál előnyt jelent:


nemzetközi tanácsadó vállalatnál szerzett tapasztalat (0-2 év);



rendelkezel projektmenedzsment támogatás, projektelőkészítés és megvalósítás területen
szerzett tapasztalatokkal.
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Amit kínálunk:


szakmai fejlődési lehetőség;



Mt. szerinti munkaviszony, határozatlan időtartamra;



versenyképes fizetés és juttatási rendszer;



rugalmas munkarend.

A jelentkezés módja:
Magyar és / vagy angol (fényképes) elektronikus önéletrajzzal, melyet a haraszti@ifka.hu címre várunk
a megpályázni kívánt munkakör és a bérigény megjelölésével.
A jelentkezéshez csatolni kell az aláírt adatkezelési tájékoztatót is, melynek letöltésére az alábbi linken
van lehetőség.
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. elkötelezett a munkahelyi esélyegyenlőség megvalósításában, ezért
megváltozott munkaképességű potenciális munkavállalók jelentkezését is várjuk.
Munkába állás kezdete: megegyezés szerint.

