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 A projekt szolgáltató tevékenységének ellátása: a hazai mikro-, kis- és közepes vállalko-
zások (kkv-k) technológiaváltásának és szervezeti megújulásának előre mozdítása szak-
értői tanácsadással, tudással, a projekt szakmai tartalmának előállításával. 

 A helyi szakmai események (konzultációk, felmérések, fejlesztési tervek, műhelymunkák, 
tréningek, vállalatlátogatások stb.) magas szintű előkészítése, lebonyolítása, illetve fej-
lesztésének és utánkövetésének támogatása, együttműködés a regionális szakértő kollé-
gákkal és a Projekt központi csapatával. 

 Az indikátorok és a műszaki-szakmai követelmények teljesülésének követése, biztosítása. 

 Regionális szinten kapcsolattartás a gazdaságfejlesztésben érintett többi szervezettel. 

 Szakmai rendezvényeken résztvevőként és/vagy előadóként a projekt képviselete. 

 Vállalati felmérések, kiértékelések elkészítése, visszacsatolás a cégvezetőknek. 
 

 Felsőfokú mérnöki és/vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezik. 

 Magas szintű folyamatfejlesztési és -tervezési hátteret tudhat maga mögött, legalább 5 éves 
munkatapasztalattal. 

 B típusú vezetői engedélyt és vezetési gyakorlatot tud felmutatni. 

 Magabiztos az MS Office használatában. 

 Rendszer- és folyamatszemlélettel rendelkezik, rendszerező képessége magas szintű. 

 Önálló pontos, precíz munkavégzésre alkalmas, hatékony a problémamegoldó képessége, 
jó kommunikációs és szervezőkészséggel rendelkezik. 

 

 A vezetői, hálózatépítési tapasztalat. 

 A projektmenedzsment, változásmenedzsment, szervezetfejlesztési háttér. 

 Az adott régióban lévő lakóhely, különösen Vas, Baranya, Fejér, Csongrád, Heves, Hajdú-
Bihar megyékben (utazási okok miatt). 

 Legalább középfokú angol nyelvtudás.  

 
 

 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 
15-ig, bruttó bérigény, valamint a betölteni kívánt pozíció megjelölésével megjelölésével. 
A jelentkezések a beérkezések sorrendjében kerülnek elbírálásra, így a pozíciók akár a határidő 
előtt is betöltésre kerülhetnek. 
Munkába állás kezdete: megegyezés szerint, de lehetőség szerint azonnali kezdéssel 
 

 
 

Jelentkezés 

 

 
 
 

Az ideális  
jelölt 

Amit mi 
kínálunk 

Új kollégánkat a GINOP-1.1.3, Modern Mintaüzem Program I. megvalósítására várjuk. A projekt fő célja a vál-
lalkozások technológiaváltásának és szervezeti megújulásának elősegítése változatos és interaktív eszköztár-
ral, a tudásbázis kialakításától kezdve a mintaüzemek és mintagyárak kiválasztásán keresztül az egyedi kon-
zultációk, workshopok és tréningek szervezéséig. 
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