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Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. felvételt hirdet teljes munkaidős (heti 40 órás), 2022. szept. 15-ig szóló

Projekt szakmai referens 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









 Kiemelt feladata, hogy a szakmai vezető munkáját szakmailag és módszertanilag segíti a
projektmegvalósítás során tervezett feladatok körében.
 Alaposan ismeri a projekt fő folyamatait és azok részleteit.
 A szakmai vezetőt helyettesíti fórumokon, találkozókon, valamint más szervezetekkel való
kapcsolattartásban.
 Ellátja a projekttel kapcsolatos meghatározott szervezési feladatokat.
 A projekt állásáról, eredményeiről összefoglalókat, prezentációkat, szakmai jelentéseket
készít az ITM és az IFKA részére, vagy az aktuálisan meghatározott harmadik fél részére.
 Kapcsolatot tart külső partnerekkel, más IFKA-s részlegekkel és projektekkel – a szakmai
vezető felhatalmazásának megfelelően.
 Döntéselőkészítő anyagokat ír a szakmai vezető részére.
 Végzi a projekt adminisztratív feladatait (szakmai dokumentációk kezelése, rendszerezése).
 Felelős az ITM-mel kapcsolatos pályázat szerinti kommunikációért (együttműködésben a
kommunikációs vezetővel), adatszolgáltatásokért.
 Kezeli az EPTK felületet.

Egyetemi / főiskolai végzettséggel rendelkezik.
Műszaki és/vagy gazdasági tapasztalata van (lehetőleg termelő vállalatokkal).
B típusú vezetői engedélyt és vezetési gyakorlatot tud felmutatni.
Legalább 2 év munkatapasztalatot szerzett lehetőleg hasonló munkakörben.
Tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezik.
Kiemelkedő logikai, rendszerező képessége van.
Nagyfokú önállóságot mutat a munkában.

Az ideális
jelölt

 Microsoft Office felhasználói ismeretével rendelkezik.
 Ipar 4.0 digitális termeléstámogató megoldásoknak és termelő kkv-k működési
mechanizmusainak ismerete.
 Vállalatirányítási és termelésmenedzsment-rendszerekkel és megoldásokkal,
projekt- és változásmenedzsmenttel, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tudás.
 2-3 éves munkatapasztalat folyamatfejlesztésben és / vagy kis- és középvállalatok
fejlesztésében.

Amit mi
kínálunk







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

Jelentkezés

