ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

Az Országos Bírósági Hivatal több mint 11.000 főt foglalkoztató bírósági szervezet központi
igazgatási szerve. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) főosztályaként működő Projektiroda célja,
hogy projektek tervezésével és megvalósításával járuljon hozzá az OBH elnöke stratégiai céljainak
eléréséhez.
A Projektiroda fő tevékenysége az OBH Európai Uniós és hazai forrásokból megvalósuló, valamint
belső projektjeihez kapcsolódó tervezési és megvalósítási – elsősorban koordinációs,
adminisztrációs – feladatok ellátása, de a teljes bírósági szervezet projekttevékenységéhez is
támogatást nyújt.
E célok megvalósítása érdekében az OBH
PROJEKT ÜGYINTÉZŐ (TISZTVISELŐ)
munkatársat keres az OBH Projektiroda Projekttervezési Osztályára.
FŐBB FELADATOK:










közreműködés az OBH projektjeinek tervezési feladataiban,
külső források felkutatása, a pályázati lehetőségek folyamatos nyomon követése,
pályázati anyagok előkészítése,
nemzetközi partnerkeresés, a meglévő kapcsolatok ápolása,
igény szerint feladatok angol nyelven történő elvégzése, fordítás,
összefoglaló anyagok készítése és prezentálása,
szoros együttműködés a szervezeten belüli szakterületekkel,
egyéb napi, a Projektiroda működéséhez kapcsolódó operatív feladatok.

Alkalmazási feltételek:







magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
hatósági erkölcsi bizonyítvány az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott büntetlen előélet
igazolásáról.

Elvárt tapasztalat és kompetenciák:









legalább 2 év projekttapasztalat (projekt– vagy programtervezési),
tárgyalóképes angol nyelvtudás,
eredményorientáltság,
kooperációs készség,
tanulási képesség,
megbízhatóság,
felelősségtudat, önálló munkavégzés,



pontos szóbeli és írásbeli fogalmazás

Előnyt jelent:
 angol nyelv felsőfokú ismerete,
 további egy nyelv (német/vagy francia) ismerete,
 nemzetközi (donor) finanszírozású projektek (pl.: Norvég Alap, Svájci Alap, JDG stb.)
tervezésében szerzett tapasztalat,
 közigazgatásban, bírósági szervezetben szerzett tapasztalat.
Alkalmazási forma: a kiválasztott munkatárssal az Országos Bírósági Hivatal határozott időre
szóló kinevezéssel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít, amely határozatlan időre
módosítható.
Bérezés: az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
szerint.
A jelentkezés határideje: 2017. május 20.
A pályázati feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan,
illetve késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
A foglalkoztatás kezdete várhatóan: a kiválasztási folyamat lezárását követően azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:



részletes, fényképes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munkaviszonyai,
szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát (év, hó, nap),
motivációs levelet magyar nyelven.

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Szalay utca 16.
Jelentkezés módja: Elektronikus úton a hr@obh.birosag.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az email tárgyában a következőt feltüntetni: „projekt ügyintéző”.

