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A Wigner Fizikai Kutatóközpont 

/Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóközpontja/ 

főigazgatója pályázatot hirdet 

 
EU projekt pénzügyi referens 

(referenciaszám: WI-EL-A/08/2021) 

munkakör betöltésére. 
 

 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 Európai Uniós (Horizont 2020, Horizont Europe) projektek projektspecifikus pénzügyi-

adminisztratív teljes körű kezelése, 

 Projektspecifikus ügyekben szakmai kapcsolat-tartás a Kutatóközpont szakmai szervezeti 

egységeivel, igény szerinti pénzügyi intézkedések megtétele, 

 Kapcsolattartás az adott projekt szakmai vezetőjével, igény szerinti folyamatos tájékoztatás 

megtétele, 

 A projekt megvalósítása során felmerült gazdasági eseményekhez tartozó számlák, azt 

alátámasztó számviteli bizonylatok, egyéb pénzügyi elszámolást alátámasztó bizonylatok 

tartalmi és alaki, projektspecifikus pénzügyi elszámolhatósági megfelelőségének az 

ellenőrzése, 

 Keletkezett számlaszettek záradékolása és egyéb pénzügytechnikai adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

 A projektek önálló pénzügyi nyilvántartásának és humánerőforrás adminisztrációjának 

folyamatos figyelemmel kísérése, monitoringozása, 

 A projekttel kapcsolatos szerződések nyilvántartása, projektadminisztrációs dosszié 

összeállítása,  

 Kifizetési kérelmek és kimutatások határidőben történő elkészítése,  

 Időszakos+jelentési periódusonkénti+záró pénzügyi elszámolások és pénzügyi jelentések 

előkészítése, 

 Új pályázati kezdeményezéseknél az adminisztratív és költségvetési tervezésben való aktív 

részvétel, 

 Esetenként egyéb uniós közösségi szinten kezelt, illetve egyéb nemzetközi projektek 

ügyintézésében való közreműködés. 

 

Elvárások: 

 főiskola: gazdasági, 

 releváns – legalább 3-5 év pénzügyi elszámolási gyakorlat,  

 angol nyelv gyakorlati szintű ismerete,  

 gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség, 

 foglalkozás egészségügyi alkalmasság, 

 jogszabályok, pénzügyi előírások naprakész ismerete, 

 magas szintű problémamegoldó és kommunikációs képesség, 

 önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés, 

 csapatmunka. 

 
 
 



 

Előnyök: 
 Európai Uniós (FP7, H-2020, Horizon Europe) közösségi KFI programokhoz tartozó 

kezdeményezések/projektek adminisztrációjában és menedzsmentjében szerzett tapasztalat, 

 felsőfokú angol nyelvvizsga. 

 

Amit kínálunk: 

 versenyképes fizetés, 

 szakmai fejlődés, továbbképzések támogatása, 

 stabil munkahelyi háttér, 

 kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség, 

 parkosított, ősfás területen nyugodt munkahelyi környezet, 

 céges, ingyenes busz közlekedik több időpontban a Széll Kálmán térről és a Kosztolányi Dezső 

térről a kutatóközpontig. 

 
Illetmény és juttatások: 

Közös megegyezés alapján, versenyképes fizetés.(Mt. szerinti foglalkoztatás). 

 
A jogviszony időtartama és a foglalkoztatás jellege: 

Határozatlan (három hónap próbaidő után) időtartam, teljes munkaidőben történő foglalkoztatás. 

 
A munkavégzés helye: 

1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
Wigner Fizikai Kutatóközpont 

 
Beadási határidő: 2021. március 20. 

 
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2021. március 31. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A pályázatok bírálata folyamatos, a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzát bérigénye 

megjelölésével az allas@wigner.hu e-mail címen várjuk. Kérjük az e-mail tárgyában a megpályázott munkakört és a 

referenciaszámot szíveskedjen feltüntetni. 

Telefonon történő érdeklődés: Vámos-Szigeti Klára 00 36 1 392 3686. 

 


