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Szakmai főmunkatárs pozícióra
Új kollégánkat a GINOP-1.1.10-20-2020-00001 kódszámú, Generációváltás c. projekt megvalósítására várjuk.
A projekt fő célja a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek
bővítése révén.
 A projekt szolgáltató tevékenységének ellátása: a generációváltás előtt álló, valamint az újrakezdéssel érintett hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) szervezeti megújulásának előremozdítása szakértői tanácsadással, tudással, a projekt szakmai tartalmának előállításával.
 Generációváltás területen a cégátadási folyamatot támogató tanácsadói rendszer és a kapcsolódó szolgáltatások (tanácsadás, cégértékelés, szakértői tananyagok) kialakítása.
A munkakörhöz
kapcsolódó
feladatok és
felelősségi
körök

 A helyi szakmai események (konzultációk, felmérések, fejlesztési tervek, workshopok, tréningek, vállalatlátogatások stb.) magas szintű előkészítése, lebonyolítása, illetve fejlesztésének
és utánkövetésének támogatása, együttműködés 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/ellenőrzése, visszacsatolás a cégvezetőknek.
 Részvétel nemzetközi programok és jó gyakorlatok begyűjtésében, illetve a tapasztalatok öszszefoglalásában.



Felsőfokú jogi, gazdasági vagy pénzügyi végzettséggel rendelkezik.



Legalább 5 éves vállalkozásfejlesztési vagy tanácsadói múlttal rendelkezik.



Felsőfokú angol nyelvtudással rendelkezik.



B típusú vezetői engedélyt és vezetési gyakorlatot tud felmutatni.



Magabiztos az MS Office használatában.



Komplex látásmóddal, rendszer- és folyamatszemlélettel rendelkezik, rendszerező képessége magas szintű.



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



Projektmenedzsment, változásmenedzsment tapasztalat, szervezetfejlesztési háttér.



Támogatáspolitikában való jártasság, GINOP, vagy esetleg más kiemelt projektben való részvétel.

Amit mi
kínálunk







Az ideális
jelölt

Előnyt
jelent

Izgalmas és érdekes munkát, kihívással, felelősséggel és örömmel teli feladatokkal.
Belépést egy komplex és perspektivikus tanácsadási területre.
Kapcsolódási pontot a gazdaságfejlesztési szakterülethez, valamint a hazai kkv szakpolitika
szereplőihez és feladataihoz.
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. augusztus
15-ig, bruttó bérigény, valamint a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.
A jelentkezéshez csatolni kell az aláírt adatkezelési tájékoztatót is, melynek letöltésére az
alábbi linken van lehetőség.
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

