IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 100.
Tel: +36 1 312 2213 - E-mail: info@ifka.hu
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. felvételt hirdet teljes munkaidős (heti 40 órás),
2022. szept. 15-ig szóló

Fejlesztési vezető
pozícióra
Új kollégánkat a GINOP-1.1.3-16 Modern Mintaüzem Program I. megvalósítására várjuk. A projekt fő célja a
vállalkozások technológiaváltásának és szervezeti megújulásának elősegítése változatos és interaktív eszköztárral, a tudásbázis kialakításától kezdve a mintaüzemek és mintagyárak kiválasztásán keresztül az egyedi
konzultációk, workshopok és tréningek szervezéséig.

A munkakörhöz kapcsolódó
feladatok és
felelősségi
körök

A projekt által nyújtott szolgáltatások vezetése és irányítása, összehangolása.
A szolgáltatásfelelősök felügyelete, koordinálása, szakmai vezetése.
A szolgáltatások és háttérfolyamataik fejlesztése, új szolgáltatások kidolgozása.
A szolgáltatások belső és külső minőségbiztosítása.
A szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer ismerete, annak fejlesztésben való
részvétel.
 Az indikátorokat és a szakmai paramétereket felügyelő monitoringrendszer kidolgozása,
működtetése, felügyelete.
 A feladataihoz kapcsolódóan státuszjelentések megírása.
 Módszertani ajánlások kidolgozása, összefogása.






 Folyamat- / vállalkozásfejlesztési egyetemi / főiskolai végzettséggel rendelkezik.
 Legalább 3 éves vezetői tapasztalata van.
 Az online marketing analitikai elemeket felhasználói szinten ismeri (Google analytics,
Google tag manager, Adwords, Hotjar stb.).
 Jártas projektmenedzsmentben (min. 3 év), lean menedzsmentben¸ folyamattérképezésben (VSM, ARIS, Swimlane).
 Workshop-vezetési tapasztalata van (Lean, kaizen workout vagy szervezetfejlesztési
témában), nagyobb közönség előtt is zavartalanul beszél.
 Ipari és felhasználói digitalizációban, minőségbiztosítási rendszerekben jártas.
 CMS, CRM rendszerekben, Microsoft Powerpoint, Visio, excel adatbázis kezelésében
felhasználói szintű ismerete van.
 Tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezik.
 B típusú vezetői engedélyt és vezetési gyakorlatot tud felmutatni.
 2-3 éves munkatapasztalat folyamatfejlesztésben és / vagy kis- és középvállalatok
fejlesztésében.
 Projektmenedzsment tapasztalat.
 GINOP, KÖFOP pályázatokban szerzett tapasztalat.
 SQL adatbázisok kezelése.

Amit mi
kínálunk







Az ideális
jelölt

Előnyt
jelent

Egy innovatív projektet, amelyen motiváló dolgozni, és amiben felemelő eredményeket elérni.
Izgalmas és érdekes munkát, kihívással, felelősséggel és örömmel teli feladatokkal.
Belépést egy komplex és perspektivikus tanácsadási területre.
Önálló munkavégzést, központi támogatással, valódi szellemi műhelyt, kiváló szakemberekkel.
Rugalmas és eredménycentrikus munkavégzés lehetőségét.

Magyar és angol nyelvű önéletrajzzal és motivációs levéllel a haraszti@ifka.hu e-mail címen 2020.
július 15-ig, bruttó bérigény, valamint a betölteni kívánt pozíció megjelölésével megjelölésével.
A jelentkezések a beérkezések sorrendjében kerülnek elbírálásra.
Munkába állás kezdete: megegyezés szerint.

Jelentkezés

