
 

 

 

 

 

 

A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. Informatikai főosztálya  

munkatársat keres Kalotaszeg utcai irodájába 

IT BESZERZÉSI PROJEKTMENEDZSER 

munkakörbe 

   

Kik vagyunk mi? 

 

 Budapest kiemelten fontos feladatot ellátó közszolgáltató vállalata, nagy múltú, stabil cég 

 

Miért gyere hozzánk dolgozni? 

 

 mert izgalmas, szakmai kihívásokban és érdekes feladatokban gazdag munkakört tölthetsz be 

 mert miután megismerted folyamatainkat, nyitottak vagyunk fejlesztési javaslataidra 

 mert az általunk kínált munkarend lehetővé teszi a szabadidőd rugalmasabb beosztását a hétköznapokon is 

 mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük (a vezetőd negyedévente értékeli a teljesítményedet, így a fizetésed 

mellé 3 havonta pénzbeli juttatást kaphatsz) 

 mert számos béren kívüli juttatásban részesülsz (pl. SZÉP-kártya, óvodai, bölcsődei étkeztetés elszámolása) 

 mert támogatjuk a vidékről bejáró munkavállalók utazási költségét 

 

Mit fogsz csinálni? 

 

 koordinálod az alkalmazásfejlesztési, üzemeltetési és infrastruktúra szakterületeink termékeinek és szolgáltatásainak 

beszerzéseit (egyszerűsített, DKÜ és közbeszerzési eljárásokat egyaránt) 

 szerződés elindító, véleményező dokumentumokat készítesz, kezeled a keretszerződésből történő lehívásokat 

 a folyamatban lévő beszerzések ütemtervét rendszeresen frissíted és szükség szerint riportolod vezetőd felé, valamint a 

meglévő szerződéseinket is te tartod nyilván, hogy a szükséges beszerzések mindig időben elinduljanak  

 részt veszel az éves beszerzési tervünk elkészítésében 

 kapcsolatot tartasz és együttműködsz a szerződésgazdákkal, a jogi, beszerzési, gazdasági és az informatikai 

szakterületek illetékeseivel 

 

Mit várunk tőled? 

 

 rendelkezz gazdasági vagy műszaki felsőfokú végzettséggel 

 legyen legalább 2 év tapasztalatod informatikai beszerzések koordinálásában 

 kommunikálj gördülékenyen és ne okozzon gondot felvenni a kapcsolatot másokkal - erre szükséged lesz, hogy a 

beszerzéseink ütemezetten haladjanak  

 végezd önállóan, együttműködően és proaktívan munkádat 

 ne okozzon nehézséget a pontos, alapos adminisztráció  

 előny, ha logisztikai vagy külkereskedelmi szakképzettséged van 

 előny, ha van már projektvezetési tapasztalatot  

 előny, ha jártas vagy a SAP rendszerben vagy valamilyen iktatási rendszer kezelésében 

 előny, ha érdekel az informatika, vagy van műszaki érzéked 

 

 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat bérigény megjelölésével küldd el 
részünkre az allas@fotav.hu e-mail címre. 
 
 
 

További álláslehetőségeinket tekintsd meg Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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