
 
 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. közel hatvan éve működik, ma 
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 hazai és nemzetközi projekteket valósít meg, olyan kiemelt 
beruházásokon van jelen szakértőként, mint a Károlyi - Csekonics Palota, vagy a Karmelita Kolostor. 
Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési termékek teljesítmény 
igazolásában. Mindezek mellett szakmai rendezvényeket szervez, sikerrel valósította meg többek 
között a Solar Decathlon Europe 2019 nagyszabású, nemzetközi egyetemi innovációs házépítő 
versenyt Szentendrén. 

Beszerzési Irodába keresünk 
 

Beszerzési vezető  

munkatársat 
 

 
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 Kialakítja a beszerzési stratégiát, irányítja, hatékonyan működteti és fejleszti a beszerzési 
folyamatokat a mindenkori hatályos Közbeszerzési törvényben, végrehajtási rendeletekben 
és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint; 

 Önállóan menedzseli a különböző beszerzési projekteket, hatékony 
együttműködést/támogatást nyújtva a társterületeknek; 

 Kezeli a meglévő üzlettársi kört, feltérképezi az új beszállítói, partneri lehetőségeket; 

 Gondoskodik a hatályos jogszabályokban előírt közzététel, kommunikáció és nyilvánosság 
biztosításáról; 

 Kapcsolatot tart a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval és a kapcsolódó hatóságokkal; 

 Összeállítja a Társaság beszerzési és közbeszerzési tervét; 

 Kapcsolódó jogszabályi változást figyelemmel kíséri, szükség esetén kezdeményezi a 
szabályzatok módosítását, elkészíti a módosító javaslatokat, szabályzatokat; 

 Beszerzési folyamatok informatikai támogatásának kialakítása. 

 

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

 Gazdasági, logisztikai, vagy műszaki felsőfokú végzettség; 

 Beszerzési területen szerzett legalább 10 éves vezetői tapasztalat; 

 Stratégiai szemléletmód, gyakorlatias, proaktív gondolkodás; 

 Határozott fellépés, kiváló tárgyalási/kommunikációs készség; 

 Agilis személyiség. 

 

Előnyt jelent:  

 Jogi és/vagy közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzési referens;  

 10 év vezetői tapasztalat; 

 Állami tulajdonú gazdasági társaságnál szerzett munkatapasztalat. 
 
Amit kínálunk: 

 Hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok; 

 Szakmai fejlődési lehetőség; 

 Kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer; 

 Üdülési és sportolási lehetőség. 
 
 



 
Munkavégzés helye:  

 Szentendre  
 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „beszerzési vezető” jeligével juttassa el 
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. 
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