ÉPÍTÉSZ SZAKMAI SZAKÉRTŐ
ÁLLASHIRDETÉS

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) Pályázati és Projektkoordinációs Igazgatósága
álláslehetőséget kínál európai uniós kiemelt projektjeiben, határozott időre, kivitelezések (felújítás/új
építés) megvalósításában ÉPÍTÉSZ SZAKMAI SZAKÉRTŐ feladatkörbe.
Feladatok:
 a projekt szakmai megvalósításához szükséges építészi, tervezői feladatok koordinálása, a szakmai
vezető munkájának támogatása;
 folyamatos jelentéstétel a szakmai vezető felé a projekt műszaki szakmai előrehaladásáról;
 a projekt végrehajtásához kapcsolódó építési beruházásokkal összefüggő adatszolgáltatási
tevékenységek összeállítása, koordinálása a projektben résztvevő építész, műellenőr, és tervezői
közreműködők, megvalósítók, projekt partnerek munkájának összehangolásához kapcsolódó
koordinációs feladatok ellátása;
 a projektben vállalt szakmai célok, indikátorok teljesítésének figyelemmel kísérése, kockázatok
elmaradások jelzése a szakmai vezető részére;
 a projektet érintő külső ellenőrzésekben való részvétel;
 kapcsolattartás és együttműködés a projekt megvalósításában résztvevő munkatársakkal,
projektmenedzsment tagokkal, projektpartnerekkel;
 együttműködés a projekt megvalósításában közreműködő munkatársakkal, különösen a
projektmenedzserrel, a projektkoordinátorral, a pénzügyi vezetővel, a szakmai megvalósítókkal;
 a projekt keretében megvalósuló fejlesztések szakmai (műszaki) támogatása, irányítása,
felügyelete a következő tevékenységeken keresztül, a vezető építész iránymutatása szerint:
 ütemezési terv figyelembevételével a kivitelezések nyomon követése, felügyelete, ellenőrzése,
adott esetben a kivitelezési tevékenység ellenőrzése helyszíni bejárással,
 szakmai (műszaki) előrehaladási jelentések, beszámolók készítése,
 az építési beruházásokkal összefüggő megbeszélések szervezése, moderálása
 pótmunka ajánlatok (költségvetés, pótmunkaindoklás, alátámasztó dokumentumok) és műszaki
ellenőri adatlap ellenőrzése, egyeztetése projektben szakmai feladatokat ellátó munkatársakkal,
műszaki ellenőrökkel, kivitelezővel
 építési beruházásokkal összefüggő szerződések, szerződésmódosítások szakmai tartalmának
elkészítése, egyeztetése projektben szakmai feladatokat ellátó munkatársakkal, véglegesítésük
 építési beruházásokkal összefüggő kooperációk jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek készítése
 folyamatos kapcsolattartás, konzultáció a beruházásokban résztvevő külső szolgáltatókkal,
megvalósítókkal (műszaki ellenőr, tervező, kivitelező);
 projektben szakmai feladatokat ellátó munkatársak munkavégzésének nyomonkövetése,
munkavégzés előrehaladásáról, minőségéről jelentés a szakmai vezetőnek;
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Előírt végzettség:


műszaki felsőfokú (építész- vagy építő- vagy gépész- vagy villamosmérnöki) végzettség
(minimum abszolutórium megléte) vagy műszaki menedzseri (építőipari vagy
létesítménygazdálkodás szakirányon) végzettség (minimum abszolutórium megléte).

Elvárt képességek:



hatályos építési, építésügyi jogszabályok, előírások ismerete
felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Windows NT/2000/XP,);

Feltételek:




magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet.

Előny:



szakmai tapasztalat
TERC ismerete

Jogviszony: Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő
kikötésével.
Foglalkoztatás időtartalma: határozott idejű, 2022. 12. 31.
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő
Munkavégzés helye: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
Jelentkezés: elektronikus úton a projektiranyitas@okfo.gov.hu hu címen, az elektronikus levél
tárgyában kérjük feltüntetni: „építész szakmai szakértő”.
Jelentkezéshez csatolandó:





fényképes, részletes Europass formátumú önéletrajz
végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek
megismerjék;
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak –
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul

Jelentkezési határidő: 2021.07.31.
A feladatkör azonnal betölthető
Amit az OKFŐ kínál: versenyképes jövedelem, innovatív és nyitott légkör, dinamikus környezet,
folyamatos fejlesztésben érdekelt munkatársak.
A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.okfo.gov.hu honlapon található.
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