
 
 
 
 

 
A Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodája pályázatot hirdet  

 
Tudományos munkatárs/nő  

 
munkakör betöltésére. 

 
 
A Friedrich-Ebert-Stiftung „Menekültügy, migráció, integráció“ témakörben 2017 elején új, európai szintű projektet 
indít. 
 
Célok: 

1) Az európai országok menekültválságban elfoglalt politikai pozíciójának bemutatása és annak megvilágítása. 
Információszolgáltatás az egyes országok integrációs lehetőségeiről. 

2) Ötletek és javaslatok kidolgozása egy közös európai migrációs- és menekültpolitika kialakítására, valamint 
az Európai Unión belüli divergens migrációs politikai szemléletek közelítésének elősegítése.  

3) Integrációs tapasztalatcsere, valamint „best practis” példák az integrációs politika területén. 
 
Feladatkör: 

A projekt keretén belül német és európai döntéshozók, ill. multiplikátorok részére rendezvények szervezése, 
amelyek fókuszában a politikai szereplők és a politikai tanácsadók eszmecseréje, párbeszéde áll. A téma szakmai 
támogatása publikációkkal és tudományos írásokkal.  
 
A projekt megvalósításához keresünk tudományos munkatársat/munkatársnőt, aki témához kapcsolódó 
tanulmányok előkészítéséért felel és kíséri figyelemmel Európa-szerte, valamint rendezvényeket tervez meg, 
bonyolít le és értékel.  
 
Követelmények: 

 Többéves tapasztalat projektek lebonyolítása, valamint rendezvénymanagement területén.  (Utóbbi a 
pénzügyi adminisztrációt is magában foglalja) 

 Szakirányú főiskolai/ egyetemi gazdasági és/vagy társadalomtudományi végzettség 

 Nagyon jó német és angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt 

 Utazási hajlandóság Európában 

 Kellően megalapozott tudás és tapasztalat a „Menekültügy, migráció, integráció“ témakörében 

 Jó kapcsolatteremtő képesség, csapatmunkára való képesség, jó tárgyalási készség, valamint jó analitikus 
képességek  

 Előnyt jelent a társadalompolitikai elkötelezettség, valamint a német politikai rendszer ismerete 
 
Lehetőséget kínálunk, hogy az egyik legrégebbi és legnagyobb német politikai alapítvány részeként egy kis, 
motivált csapatban, Európa egyik legsürgetőbb politikai kihívásával foglalkozó projektben dolgozhasson.  
 
A munkakör időtartama és a munkavégzés helye 

2017 tavaszától 2018. december 31-ig budapesti munkavégzéssel – határozott időre. (A projekt folytatása esetén 
hosszabbítás lehetséges.) 
 
Bérezés/juttatás: 

Versenyképes fizetés, valamint 13. havi bér 
 
A jelentkezés módja: 

Német nyelvű fényképes önéletrajzát és motivációs levelét, kérjük, Jan Engels úrnak címezve, 2017. január 12-ig 
küldje el a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodája részére. 
 
E-Mail: Jan.Engels@fesbp.hu  
H-1056 Budapest, Fővám tér 2-3. 
Tel.: +36-1-461-60-11; Fax: +36-1-461-60-18 
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