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Szakértői pályázati felhívás
Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (a továbbiakban: IKK) jelen pályázati felhívás keretében várja
szakértők jelentkezését az IKK Minősített Szakértői Nyilvántartásába az alábbiakban felsorolt szakképzési
területekkel kapcsolatos szakértői feladatok ellátásához.
A pályázat célja:
Az IKK feladatainak ellátásához magas színvonalú, naprakész szaktudással és szakmai tapasztalattal bíró
szakértők bevonására van szükség.
– Ennek érdekében az IKK egy hosszútávon kiszámítható, minőségbiztosítási garanciák és elvek mentén
működtetett, országos szinten egységesen koordinált Minősített Szakértői Nyilvántartást (a továbbiakban:
Nyilvántartás) hoz létre, és működtet.
Pályázható szakmai területek:
• szakképzéssel összefüggő regionális és országos kutatások végzése, elemzése és értékelése,
• fejlesztő-szolgáltató feladatok ellátása,
• hazai és nemzetközi szakképzési kutatásokban történő részvétel, valamint
• nemzetközi fejlesztési projektek lebonyolításában történő részvétel.
Pályázatot nyújthat be:
1. Aki az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
vagy szakirányú középfokú végzettséggel és mestervizsgával rendelkezik. Ennek tanúsítása a
végzettséget igazoló oklevél/diploma, vagy bizonyítvány és mestervizsga igazolás pályázó által
hitelesített (dátummal ellátott és aláírt) másolatának pályázati dokumentációhoz történő
csatolásával történik.
2. Aki adott szakterülettel kapcsolatos ismereteit legalább 5 éve, és a pályázat benyújtása idején is
magas színvonalon tevőlegesen alkalmazza. Ennek bizonyítása munkáltatója által kiállított
igazolással, ennek hiányában a szakterületének, tevékenységének megfelelő szakmai kamara, vagy
hatóság által kiállított igazolással történik.
3. Aki vállalja, hogy 2 évente, részt vesz az IKK által szakértőknek szervezett kötelező továbbképzésén,
amelynek részvételi költségét vállalja.
4. Nyilatkozik az alábbiakról:
o büntetlen előéletű,
o nem áll a szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
o vállalja, hogy legalább 2 évenként részt vesz az IKK által szervezett ismeretmegújító
továbbképzéseken, annak költségét vállalja, és az ott megszerzett tudásomról számot ad,
o hozzájárul személyes adatai IKK által Minősített Szakértői Nyilvántartás céljából történő
kezeléséhez,
o számlaképes/nem számlaképes.
Elvárt kompetenciák, feltételek valamennyi pályázó tekintetében:
• számítógép-felhasználói ismeretek,
• proaktív, precíz, önálló munkavégzés,
• szakszerűség,
• jó kommunikációs képesség,
• empátiakészség, kompromisszumkészség,
• rugalmas gondolkodás,
• szakmai tájékozottság és naprakészség.
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A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat jelen pályázati kiírástól kezdődően visszavonásig, folyamatosan benyújtható.
A pályázati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell:
1. a Társaság honlapjáról letölthető Pályázati adatlapot, amely tartalmazza a szükséges
nyilatkozatokat,
2. végzettséget és szakképzettséget igazoló, oklevél/diploma, bizonyítvány és mestervizsga igazolás
pályázó által hitelesített (dátummal ellátott és aláírt) másolatát,
3. annak igazolását, hogy a pályázó az adott szakterülettel kapcsolatos ismereteit legalább 5 éve
magas színvonalon tevőlegesen alkalmazza,
4. a megpályázott szakértői területtel kapcsolatos eddigi tevékenységének leírását, felsorolásszerű,
táblázatba foglalt bemutatás keretében,
A pályázathoz csatolható:
• a szakértő eddigi szakmai területével kapcsolatos kitüntetések, elismerések listája,
• a megpályázott szakértői tevékenység szakterületét érintően a szakértő hazai és nemzetközi
publikációi.
A pályázat benyújtása:
• elektronikus úton a teljes pályázati dokumentáció szkennelt csatolásával (a pályázati adatlap Word
formátumban is) a szakertoinyilvantartas@ikk.hu e-mail címre történik. Tárgyként kérjük feltüntetni:
Minősített Szakértői Nyilvántartás pályázat.
Hiánypótlás:
Hiányos pályázati dokumentáció beérkezése esetén e-mail útján az IKK tájékoztatást küld a pályázatot
benyújtó részére, felsorolva a hiányzó, pótolandó dokumentumokat, és egy alkalommal lehetőséget teremt
annak utólagos megküldésére.
A pályázatok elbírálása:
A befogadott pályázatokat az IKK által erre a célra felállított és működtetett Bizottság értékeli.
A Bizottság döntéséről a pályázót az IKK elektronikus úton értesíti.
Elutasító döntés esetén az értesítő levél tartalmazza az elutasítás indokolással alátámasztott okát. Az
elutasítással szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Pályázatra új kérelem ismételten benyújtható, amennyiben az elutasítás oka megszűnik.
A szakértői feladat ellátása nem főállású munkaviszony keretében történik.
A szakértő nyilvántartásba való kerülés nem von maga után megbízást, felkérést, az IKK részéről további
kötelezettséget nem jelent. Adott feladat esetén az IKK a szakértői nyilvántartásban szereplő szakemberek
közül választ szakértőt.
Jelen felhívással kapcsolatosan érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
telefonszám: +36 30 423 0981
e-mail: viragh.adrienn@ikk.hu
Várjuk jelentkezését.
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