
 
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 munkatársakat az 
 

Innovációs Igazgatóság Pályázatkezelési területére 
 

Projektvezető 

 pozícióba határozatlan időre 
 

 
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

• Pályázati projektek értékelésének követése; 

• Értékelő kollégákkal történő napi kapcsolattartás; 

• Kimutatások készítése; 

• Felterjesztési / folyósítási csomagok összegállításában történő közreműködés; 

• Pályázatértékeléshez köthető egyedi, komplex feladatellátás; 

• Irodavezető munkájának támogatása. 
 

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

• Felsőfokú végzettség; 

• minimum 3 éves pályázatértékelési / projektmenedzsmenti tapasztalat; 

• Folyamatmenedzseri tapasztalat; 

• Microsoft Office magabiztos ismerete; 

• Jó kommunikációs képesség; 

• Önálló, precíz munkavégzés; 

• Terhelhetőség.  
 
Előnyt jelent: 

• EPTK-EUPR elektronikus felület ismerete; 

• Felsőfokú pénzügyi vagy mérnöki végzettség; 

• Megújuló energia alkalmazásában szerzett tapasztalat; 

• Vezetői tapasztalat; 

• Azonnali munkakezdés. 
 
Amit kínálunk: 

• Home Office lehetőség; 

• Kiemelkedő béren kívüli juttatás; 

• Barátságos légkör; 

• Változatos feladatok; 

• Szakmai fejlődési lehetőség; 

• Sportolási lehetőség; 

• Üdülési lehetőség. 
 
Munkavégzés helye:  

• Szentendre  
 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Projektvezető” jeligével juttassa el részletes 
szakmai önéletrajzát, melyben kérjük feltüntetni azon pályázati projektek azonosítóit, melyekben 
korábban közreműködött a hr@emi.hu e-mail címre. 
Bővebb információért, kérjük, látogasson el honlapunkra: www.emi.hu 
 

mailto:hr@emi.hu
http://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. 

http://www.emi.hu/

