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Pályázati felhívás 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet 
FEJLESZTÉSI PROJEKTMENEDZSER 

munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum  
 (a továbbiakban: MMKM) budapesti  
 telephelyei 
 
A munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

 általános projektmenedzsment feladatok ellátása 

 projektdokumentok összeállítása 

 tervezési és kivitelezési folyamatokkal összefüggésbe hozható ellenőrzési és projektirányí-
tási feladatok ellátása 

 kisebb léptékű tervezési feladatok önálló elvégzése 
 

Illetmény és juttatások:  
az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a  köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelő-
dési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kol-
lektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

 szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség (építész/belső építész/építőmérnök) – kezdő 
munkavállalók jelentkezését is várjuk 

 angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga  

 erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet) 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 szakmai gyakorlat 

 alapszintű ArchiCAD ismeret 

 design formatervezési gyakorlat 

 megbízható számítástechnikai ismeret (MS Office, MS Project) 

 „B” kategóriára érvényes gépjárművezetői engedély 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata 

 nyelvvizsga bizonyítvány másolata 

 szakmai önéletrajz 

 motivációs levél 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kérésének) másolata 

 pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető 
 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2017. június 30-ig 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
postai úton a megjelölt határidőig beérkezőleg, Szentesi Zsuzsanna, HR csoportvezető részére 
(Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1072 Budapest, Rákóczi út 42.) A borítékra kérjük ráírni: 
„Pályázat az MMKM pénzügyi ügyintézői munkakör”, vagy e-mailen a kar-
rier@kozlekedesimuzeum.hu címre küldött üzenettel. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  Bizottsági meghallgatások utáni döntéshozatal. 
 
Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyag visszajuttatásra kerül. 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon sze-
rezhet. 
 
A betöltendő munkakörrel kapcsolatosan érdeklődni lehet a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-
mail címen. 
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