
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Projektirányítási Igazgatósága 

álláslehetőséget kínál 2017 februárjában induló kiemelt projektjeiben, határozott időre  

ÉPÍTÉSZ SZAKÉRTŐI  

munkakörbe. 

 

A munkaviszony időtartama: 

határozott idejű, projekttől függően minimum 24 hónap és maximum 47 hónap.  

 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes vagy részmunkaidő (heti 40 vagy 20 óra) 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő 

kikötésével. 

 

A munkavégzés helye: Budapest, Alkotás utca 17-19. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 a projekt építészeti felújítására vonatkozó építész tervező közbeszerzési eljárás 

szakmai, műszaki fejezetének összeállítása; 

 a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás építész szakmai, műszaki támogatása; 

 a tervezési folyamat figyelemmel kísérése;  

 tervezői kooperációk lefolytatása; 

 tervdokumentáció átvizsgálása, átvétele; 

 kivitelezési folyamatban a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 

építész szakmai, műszaki fejezetének összeállítása; 

 a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki támogatása; 

 a kivitelezési tevékenység figyelemmel kísérése és ellenőrzése helyszínbejárással; 

 műszaki átadás –átvételi eljárás lefolytatásában részvétel. 

 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú építőmérnök vagy építészmérnök végzettség. 

 legalább 3 éves releváns szakmai tapasztalat építészet területén; 

 a vonatkozó jogszabályok ismerete; 

 magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek (Microsoft Office); 

 képesség az önálló, szakmailag igényes, precíz munkavégzésre és a csapatmunkában 

való részvételre; 

 nagyfokú teherbírás, rugalmasság; 

 szervező, koordinációs és problémamegoldó képesség; 

 jó kommunikációs készség. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 egészségügyi intézményben szerezett építészeti, üzemeltetési gyakorlat; 

 építész műszaki ellenőri végzettség; 

 tervezői programok ismerete; 

 B kategóriás jogosítvány. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



 Fényképes, részletes Europass formátumú önéletrajz 

 Végzettségekről szóló okiratok másolatai 

 Motivációs levél, melynek kötelező tartalmi eleme a bruttó fizetési igény megjelölése 

 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek 

megismerjék 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

Várhatóan 2017. 02.25-től 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. 02.15. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 A projektiranyitas@aeek.hu e-mail címen 

 A levél tárgyában kérjük feltüntetni: „ÉPÍTÉSZ SZAKÉRTŐ” 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2017.02.20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.aeek.hu, 2017.02.08. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aeek.hu honlapon szerezhet.  

 

Amit az ÁEEK kínál: innovatív és nyitott légkör, dinamikus környezet, folyamatos 

fejlesztésben érdekelt munkatársak. 

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A 

munkaszerződés 3 hónap próbaidő előírásával kerül megkötésre.  

 

 

A pályázati felhívás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). 

A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így 

annak tartalmáért a pályázatót kiíró szerv felel. 

  

http://www.aeek.hu/


 


