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 A Modern Gyárak Éjszakája eseménysorozat szervezésében való részvétel. 

 A mintagyárak, mintaüzemek és mintaműhelyek kiválasztása, programba történő „to-
borzása”, valamint a velük való folyamatos kapcsolattartás, amely kiterjed a szerződés-
kötésre, tájékoztatásukra, valamint a velük kapcsolatos események megszervezésére. 

 Támogatja a programra vonatkozó indikátorszámok teljesítésének folyamatát a projekt-
menedzsmenttel és a kommunikációs vezetővel való egyeztetéseknek megfelelően. 

 Dokumentációkat készít, jelentéseket állít össze, azok elkészítését támogatja, tárgya-
lásokon és megbeszéléseken vesz részt. 

 Kezeli az esemény honlapját és a gyárakkal kapcsolatos adatbázist. 

 Látogatja a gyárakat, leiratokat készít. 
 

 Felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

 Legalább 5 éves munkatapasztalata van. 

 B típusú vezetői engedélyt és vezetési gyakorlatot tud felmutatni. 

 Tárgyalóképes angol nyelvtudása van. 

 Microsoft Office magas szintű felhasználói ismeretével rendelkezik (pl. Excel adatbázis-
kezelés, Word körlevél-szerkesztés, stb.). 

 Tapasztalata van értékesítési / kapcsolatépítési / külső szervezetekkel való együttműkö-
désben. 

 

 

 Műszaki és gazdasági végzettség. 

 Kiemelt ügyfélmenedzseri (Key account menedzseri) tapasztalat. 

 Tartalommenedzsmentben szerzett (CMS - Content manager) tapasztalat. 

 

 
 

 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. 
A jelentkezések a beérkezések sorrendjében kerülnek elbírálásra. 
Munkába állás kezdete: megegyezés szerint. 
 
 

 
 

Jelentkezés 

 

 
 
 

Az ideális  
jelölt 

 

Amit mi 
kínálunk 

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 eszköz-
tárral, a tudásbázis kialakításától kezdve a mintaüzemek és mintagyárak kiválasztásán keresztül az egyedi 
konzultációk, workshopok és tréningek szervezéséig. 
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