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Friss diplomások figyelem!!!
(Állás)Pályázati Felhívás!
A csíkszeredai Develo Group Consulting pályázatíró cég pályázatot hirdet projektmenedzser állás
betöltésére. A pályázatokat az alábbi pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően az
office@dgroupconsulting.ro email címre kell elküldeni, román vagy magyar nyelven legkésőbb 2016.
október 20, 12:00 óráig.

Pályázati útmutató
1. Pályázati felhívás célja: Fiatal szakemberek szülőföldön való elhelyezkedésének támogatása, a
DG Consulting munkaerő igényének hosszútávú biztosítása
2. Pályázati felhívás tárgya: Meghatározatlan időre szóló projektmenedzser állás elnyerése a DG
Consulting pályázatíró cégnél, ahol egyszerre garantált a változatos szakmai munka, a szakmai
fejlődés lehetősége és a teljesítményarányos bérezés.
3. Pályázatot nyújthat be:
- Minden friss diplomás személy, aki rendelkezik legalább egy felsőfokú képesítéssel
- Minden olyan személy, aki ír és beszél román nyelven
- Minden olyan személy, aki nem ijed meg a rugalmas munkavégzéstől és nyitott a tanulásra
- Minden olyan személy, aki tud csapatban dolgozni, de képes az önálló munkavégzésre is
- Minden olyan személy, aki alkalmas a projektszemléletű munkavégzésre
- Minden olyan személy, aki ismeri, vagy úgy érzi rövid idő alatt képes lesz megismerni az
Európai Uniós finanszírozású programok világát
- Minden olyan személy, aki kész tenni azért, hogy a székelyföldi önkormányzatok és
vállalkozások versenyképessége növekedjen
4. Támogatás formája: meghatározatlan időre szóló munkaszerződés, 60 napos próbaidős
kezdéssel
5. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20, 12.00 óra
6. A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. november 1.
7. Pályázati dokumentáció részei:
- 1. számú melléklet: Pályázati űrlap
- Fényképes önéletrajz
- Felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (diploma, igazolás) másolata

Figyelem: Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be! A határidő után, illetve hibásan vagy
hiányosan kitöltött és beküldött pályázati dokumentáció a pályázat érvénytelenségét vonja
maga után! A román nyelven kitöltött és beküldött pályázati űrlap 5 pont előnyt élvez a magyar
nyelvűekkel szemben. A potenciálisan támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok készítőit
személyes beszélgetésre hívja a DG Consulting munkacsapata.

1. Számú melléklet
Pályázati űrlap
I. A Pályázó bemutatása
I.1 A pályázó neve:
I.2 A pályázó telefonszáma:
I.3 A pályázó email címe:
I.4 A pályázó szakmai motivációjának ismertetése (Melyek a szakmai motivációid? Mi hajt téged a
szakmai fejlődésben? Milyen területen szeretnél szakmailag fejlődni?):
(max. 1000 karakter)
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I.5 A pályázó egyéni rövid és hosszútávú szakmai célkitűzései az életben és a DG Consultingnál
(Mik a szakmai céljaid? Milyen szakmai pályát képzeltél el magadnak? Hová szeretnél eljutni 3, illetve 10
éven belül?):

(max. 1000 karakter)

II. Szakmai alkalmasság
II.1 A megpályázandó munkakőr szempontjából releváns szakmai tapasztalat/ismeretek bemutatása
(Korábbi munkahely, szakmai gyakorlatok amiken részt vettél, önkéntes munkák, önszorgalomból végzett
szakmai ismeretszerzés): (max. 800 karakter)
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II.2 Román nyelvismeret (x-el kérjük megjelölni a megfelelő választ)
Szint

írás

olvasás

kommunikáció

Középfokú
Felsőfokú
Anyanyelvű szint

II.3 Számítógépes és szoftverkezelési ismeretek (milyen programokat, szoftvereket ismersz és milyen
szinten): (max. 300 karakter)

III. A pályázó elvárásai
III.1 A pályázó által elvárt havi bérezés (lejben):
III.2 Egyéb (munkakörnyezetre és munkaszervezésre vonatkozó) igények (milyen elvárásaid vannak az
új munkahellyel kapcsolatban):
(max. 300 karakter)
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2. Számú melléklet
Elbírálási űrlap
(a pályázathoz nem mellékelendő)

Ssz.
1
2
3

4

5
6
7
8

Elbírálási kritérium

Pontszám

A pályázó szakmai motivációja

15 pont

A megpályázandó munkakőr
szempontjából releváns szakmai
tapasztalat

10 pont

A pályázó egyéni szakmai rövid és
hosszútávú célkitűzései

Román nyelvismeret

Számítógépes és szoftverkezelési
ismeretek

A pályázó által elvárt havi bérezés
Egyéb igények

Pályázati űrlap kitöltésének
nyelve

10 pont

15-45 pont

3x5 pontot ér a középfokú,
3x10-et a felsőfokú és 3x15-öt a
román nyelv anyanyelvű szintű
ismerete
5 pont
5 pont
5 pont

Magyar – 0 pont
Román – 5 pont
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