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Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. felvételt hirdet  

szenior elemzési munkatárs pozícióra 
 

Az ITM háttérintézményeként vállalkozások fejlesztését célzó szakpolitikai javaslatok és támogatási 

konstrukciók kidolgozásában, előkészítésében és végrehajtásában közreműködő IFKA Nonprofit Kft. 

Elemző Csoportja szenior elemző munkatársat keres. 

 

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok és felelősségi körök: 

 vállalkozásfejlesztési intézkedések előkészítését segítő elemzések, értékelések, 
hatásvizsgálatok készítése; 

 az IFKA által megvalósított fejlesztési programok (pl. Magyar Multi Program, Modern Mintaüzem 
Program, Tanítsunk Magyarországért Program) végrehajtásának nyomonkövetése, 
eredményeinek értékelése; 

 reprezentatív vállalati adatfelvételek előkészítése, megvalósításuk koordinálása és az adatok 
elemzése; 

 statisztikai elemzések, hatásvizsgálatok készítése a hazai társas vállalkozások gazdálkodási 
adatainak sokéves panel adatbázisán; 

 junior elemző munkatársak munkájának koordinálása; 

 szakpolitikai és szakmai elemzések szervezése, koordinációja, módszertanok kidolgozásában 
való részvétel; 

 a hazai vállalkozásfejlesztési és vállalati ökoszisztéma folyamatos monitorozása. 

 
 

Elvárások: 

 felsőfokú közgazdasági végzettség (mester fokozat); 

 felsőfokú angol nyelvvizsga, vagy annak megfelelő szintű angol nyelvtudás; 

 elemző munkakörben, illetve elemzések készítésére irányuló projektekben szerzett legalább 36 
hónap tapasztalat; 

 statisztikai, ökonometriai elemzések terén szerzett tapasztalat; 

 komplex feladatmegoldási képesség és precizitás. 

 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

 szoft információgyűjtési módszertanok ismerete és azok alkalmazása terén szerzett tapasztalat; 

 reprezentatív adatfelvételek előkészítésében, megvalósításában szerzett tapasztalat; 

 statisztikai-ökonometriai elemző szoftver(ek) (pl. Stata, SPSS, R) ismerete, készségszintű 
használata; 

 szakpolitika-alkotási folyamat ismerete, szakpolitikai döntések előkészítéséhez kapcsolódó 
tapasztalat; 

 vezetői tapasztalat. 
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Amit kínálunk: 

 magasan képzett munkatársak, dinamikus csapat; 

 rugalmas munkarend; 

 versenyképes fizetés és béren kívüli jutatatások (cafeteria, telefon); 

 Mt szerinti jogviszony, határozott idejű szerződéssel. 

 

A jelentkezés módja: 

Magyar és angol (fényképes) elektronikus önéletrajzzal, melyet a haraszti@ifka.hu címre várunk a 
megpályázni kívánt munkakör és a bérigény megjelölésével. 

A jelentkezéshez csatolni kell az aláírt adatkezelési tájékoztatót is, melynek letöltésére az alábbi linken 
van lehetőség. 

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. elkötelezett a munkahelyi esélyegyenlőség megvalósításában, ezért 
megváltozott munkaképességű potenciális munkavállalók jelentkezését is várjuk. 
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