
 
 
A közel hatvan éves múltra visszatekintő ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 
Magyarország legnagyobb komplex építő- és építőanyag ipari műszaki értékelő, vizsgáló, ellenőrző, 
tanúsító, illetve szakértő és innovációs intézménye, több európai és nemzetközi szervezet tagja. 

Szakmai tevékenysége során vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési 
termékek teljesítmény igazolásában, hazai és nemzetközi projekteket valósít meg, olyan 
beruházásokon van jelen szakértőként, mint a Károlyi-Csekonics Palota, vagy a Karmelita Kolostor. 
Mindezek mellett szakmai rendezvényeket szervez, sikerrel valósította meg többek között 2019 
nyarán a Solar Decathlon Europe 2019 nagyszabású, nemzetközi egyetemi innovációs házépítő 
versenyt Szentendrén.  

Külső és belső kommunikációs tevékenységében, folyamataiban, valamint rendezvényeinek 
szervezésében való aktív közreműködésre keres az ÉMI Kommunikációs Irodája 

 
kommunikációs asszisztenst. 

 
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 Külső és belső kommunikációs folyamatok támogatása; 

 Kommunikációs felületek szerkesztése (honlapok, social media, belső tájékoztató felület); 

 Szövegírói feladatok: közösségi média posztok, hírlevelek szövegezése, hírek, cikkek, PR 
szövegek, sajtóanyagok előkészítése; 

 Sajtófigyelés, háttéranyagok összeállítása; 

 Rendezvények szervezésében, illetve kommunikációjában való aktív részvétel; 

 Kiadványszerkesztésben, kreatív tervezésben, briefek összeállításában való közreműködés; 

 Egyéb ad-hoc feladatok, a Kommunikációs Iroda adminisztratív támogatása. 

 

Amire szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

 Szakirányú végzettség és/vagy szakmai tapasztalat (kommunikáció, PR, vagy marketing 
területén); 

 Social media felületek (főként Facebook, LinkedIn, Instagram) kezelésének magas szintű 
ismerete (változásainak nyomon követése, hirdetéskezelő rendszerek ismerete stb.) 

 Aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt (az angol nyelvtudás 
elengedhetetlen feltétel); 

 MS Office (Word, Excel, Power Point) magas szintű ismerete. 

 
Ideális jelöltünk: 

 Kreatív, és kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik (írásban és szóban egyaránt); 

 Ismeri, keresi az aktuális kommunikációs trendeket, eszközöket; 

 Kiváló a szervezőkészsége, folyamatokban gondolkodik; 

 Önálló, eredményorientált és precíz munkavégzésre képes; 

 Együttműködő a hozzáállása, csapatjátékos, pozitív személyiség; 

 Gyorsan és rugalmasan reagál váratlan helyzetekben is. 

 

Előnyt jelent: 

 Nemzetközi kommunikációban való jártasság; 

 Egyéb, kommunikációs felületek, szoftverek kezelésének ismerete (pl. Prezi, grafikai 
programok stb.). 

 
 
Amit kínálunk: 



 
 Országos jelentőségű, illetve nemzetközi projektek kommunikációjában, valamint 

rendezvények megvalósításában való részvétel; 

 Kiemelkedő béren kívüli juttatás; 

 Utazás támogatása; 

 Modern munkakörnyezet; 

 Sportolási lehetőség; 

 Üdülési lehetőség. 

 
Munkavégzés helye: Szentendre 
 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „kommunikációs asszisztens” tárggyal 
juttassa el részletes szakmai önéletrajzát bérigényének megjelölésével a hr@emi.hu e-mail címre. 
 
A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez azon adatokra 
vonatkozóan, amelyeket a pályázatában feltüntetett. Az ÉMI Nonprofit Kft., mint adatkezelő az 
álláspályázatokat az „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés)” 
című dokumentumban meghatározott módon kezeli, mely tájékoztató az adatkezelő a honlapján 
teszi közzé a www.emi.hu oldalon, az Adatvédelem menüpont alatt. Az Adatkezelő fenntartja a 
jogot, hogy ezt a tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az 
Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja. 
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