Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége során hazai és
nemzetközi projekteket valósít meg, szakértőként van jelen kiemelt beruházásokon, vizsgálattal,
ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési termékek teljesítmény igazolásában, valamint
meghatározó szerepet vállal az építésügyi szabályozás terén.
Kiemelt színvonalú szolgáltatást nyújtó felkészült mérnökeink, hozzáértő szakembergárdánk
létszámának bővítésére keresünk új munkatársat az
Építéságazati Tudásközponti Irodába
Jogi és kereskedelempolitikai szakértő
munkakörbe
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére:
• Szakmai álláspontok kidolgozása belföldi és nemzetközi kereskedelmet, valamint
Magyarország nemzetközi kereskedelempolitikai kötelezettségeit érintő kérdésekben;
• Hazai és nemzetközi gazdasági szervezetek szabályalkotási tevékenységének figyelemmel
kísérése kutatómunka elvégzése, jogi állásfoglalások készítése;
• Információ gyűjtése a bel- és külpiaci gyakorlatokról, kereskedelempolitikai fejleményekről, a
kereskedelmi kapcsolatok alakulását befolyásoló gazdasági fejleményekről;
• Értékelő, elemző anyagok készítése, szükség szerint intézkedési javaslatok kidolgozása;
• Gazdasági és egyéb döntési és intézkedési javaslatok, jogszabály és határozattervezetek,
előterjesztések és stratégiák tervezeteinek összeállításában, törvényességi ellenőrzésében és
véleményezésében történő részvétel;
• Közreműködés végrehajtási rendeletek, utasítások, szabályzatok és eljárásrendek
elkészítésében, véleményezésében;
• Hazai, valamint Európai uniós hatóságokkal és hivatalos szervekkel történő kapcsolattartás,
jogi szakértelem biztosítása a felmerülő jogi vonatkozású feladatok ellátása során.
Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez:
• Szakirányú állami felsőfokú iskolai végzettség;
• Legalább 5 év releváns szakmai tapasztalat;
• Tárgyalóképes angol nyelvtudás;
• Irodai számítástechnikai alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
• Precizitás, proaktivitás;
• Önálló, felelősségteljes munkavégzés.
Előnyt jelent:
• Építőipari / építéságazat területén szerzett releváns jogi-, gazdasági-, műszaki-, kereskedelmi
ismeretek;
• Államigazgatási területen szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk:
• Kedvező béren kívüli juttatások;
• Változatos feladat; fiatalos csapat;
• Akár azonnali belépés;
• Kreatív egyéni feladatok;
• Jó munkahelyi légkör;
• Fejlődési lehetőség.
Munkavégzés helye:
• Szentendre

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Jogi és kereskedelempolitikai szakértő”
jeligével juttassa el fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzát a hr@emi.hu e-mail címre.
Bővebb információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.emi.hu

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.

