Nemzetközi koordinációs menedzser - International Coordinator
Az újonnan alakuló Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Centre of Excellence for
Molecular Medicine, röviden HCEMM) munkatársakat keres. A magyar és nemzetközi szakmai partnerekből
álló HCEMM konzorcium vállalta, hogy az EU Horizont 2020 kutatási kiválósági program Teaming
elnevezésű pályázaton elnyert támogatásból egy nemzetközi szinten is elismert, tudományos kiválóságon
alapuló Molekuláris Medicina Kiválósági Központ hoz létre. A Központ célja a molekuláris medicina
alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának elősegítése, új gyógymódok kidolgozása. A Központ
hasonló európai kezdeményezésekkel együttműködve, ill. ezek mintájára, európai régiós jelentőségű
kutatásokat kezdeményez és koordinál.
A Központot működtető, szegedi székhelyű nonprofit gazdasági társaság nemzetközi koordinációs
menedzsert keres határozatlan idejű munkaviszonyban.
Feladatok:
 a HCEMM projekt előre haladásának monitorozása, részvétel az Európai Unió Bizottságának
benyújtandó jelentések elkészítésében, valamint benyújtásában
 a nemzetközi, valamint a hazai projekt partnerekkel való kapcsolattartás
 a nemzetközi, valamint a hazai projekt partnerek szakmai előre haladásának monitorozása
 nemzetközi és hazai tárgyalásokon való részvétel és
 egyéb adminisztratív feladatok.
Elvárt feltételek, kompetenciák:
 a pozíciónak megfelelő, gazdasági vagy jogi felsőfokú végzettség
 kiváló angol nyelvtudás és kommunikáció
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 jó problémamegoldó, együttműködési és koordinációs képesség
 jó szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség
 pontos, alapos munkavégzés
 proaktív gondolkodásmód, konstruktív hozzáállás és
 büntetlen előélet, melyet 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazol.
Előnyt jelent:
 a pozíciónak megfelelő szakmai gyakorlat
 az EU H2020 vagy FP7 támogatási rendszer ismerete
 kutatási-fejlesztési és innovációs projekt környezetben szerzett szakmai tapasztalat.
Amit kínálunk:
 versenyképes fizetés
 fiatal, dinamikus, eredményorientált csapatban történő munkavégzés
 egyéni fejlődési lehetőség brüsszeli kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat- és
projektmenedzsment területen, nemzetközi kapcsolatrendszerben, kiváló partnerekkel és
 személyre szabott képzések.
A rátermettségét alátámasztó fényképes angol nyelvű szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, a
szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatát, valamint a 90 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt emailben juttassa el legkésőbb 2019. március 31-ig a következő címre: career@hcemm.eu
Az email fejlécében tüntesse fel: „HCEMM HQ recruitment”.
Kérjük, az önéletrajzban emelje ki azokat a korábbi munkaköröket, amelyek nemzetközi és/vagy hazai
pályázati projektmenedzsment tapasztalatot támasztanak alá.

