Dunakeszi a legdinamikusan fejlődő agglomerációs település a
főváros mellett, 2017-ben ünnepelte várossá válásának 40 éves
évfordulóját. Amennyiben szeretne részese lenni ennek a fejlődésnek,
egy új típusú, a közösségre alapozó, professzionális helyi közszolgáltató
kialakításának, várjuk jelentkezését Hivatalunk csapatába

Pályázati ügyintéző
munkakörre.
Az új munkatársunk feladatai az alábbiak lesznek:
•

A meghatározott fejlesztések finanszírozásába bevonható külső források keresése,
kutatása, forráskoordináció (pályázatfigyelés)

•

A pályázati kiírásokban kért dokumentáció összeállítása, pályázatok előkészítése,
beadása

•

A pályázat elnyerése esetén tenderezés – szükség szerint közbeszerzési eljárás
kezdeményezése,

kiírásban,

lebonyolításában

való

részvétel,

a

pályázat

megvalósításának figyelemmel kísérése, üzembe helyezés, számviteli nyilvántartásba
vétel koordinálása, pályázati pénzek pénzügyi elszámolása, nyilvánosság biztosítása
•

Kapcsolatot tart a pályázat megvalósításában részt vevő társzervekkel, partnerekkel,
városi intézményekkel és gazdasági társaságokkal

•

Projektek utánkövetése, koordinálása a fenntartási időszak alatt

•

Saját pályázatok kiírásában való közreműködés

A munkakör betöltését a következő feltételekkel képzeljük el:
•

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

•

Középfokú szakirányú szakképzettség/felsőfokú végzettség közgazdasági/jogi/egyéb
más releváns szakterületen

•

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, egyéb irodai programok)

•

Jó kommunikációs, és problémamegoldó-képesség, projektszemlélet

•

Igény a magas színvonalú munkavégzésre és folyamatos szakmai fejlődésre

•

Pályázatok, közbeszerzések, projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•

Közösségi, illetve hazai forrásból finanszírozott pályázatok előkészítésében,
lebonyolításában szerzett tapasztalat

•

Közigazgatásban vagy pályázatíró, projekt menedzsment szervezetnél szerzett szakmai
tapasztalat

•

Közigazgatási alap/szakvizsga megléte

A kiválasztási eljárás rendje, egyéb információk:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az osztályvezető a munkáltatói
jogkör gyakorlójának egyetértésével választja ki, többkörös állásinterjút követően. A
pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A
munkavégzés helye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25. A munkakörrel kapcsolatosan további
információt dr. Németh Samu - Osztályvezető nyújt, a 06-27-542-800 telefonszámon.
Kérjük, hogy pályázati anyagában tüntesse fel a munkakörre vonatkozó fizetési
igényét, továbbá releváns szakmai tapasztalatát részletezve jelölje meg! Jelentkezését
kérjük, hogy a jancso.tamas@dunakeszi.hu e-mail címre küldje el.
Amit az új munkatársunk részére tudunk ajánlani:
•

Határozatlan idejű jogviszony, teljes munkaidő vagy részmunkaidő

•

A kiválasztási eljárás során történt megegyezés szerinti illetmény

•

Cafeteria, illetve egyéb juttatási elemek

•

Családbarát szervezeti kultúra

•

Szakmai fejlődési lehetőség

