
 

Pályázati felhívás 

Pozíció megnevezése: Adatgyűjtő munkatárs 
Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Kinevezés típusa: Tanácsadó 
Foglalkoztatás jellege: 3 hónap, esetleges meghosszabbítással 
Kezdés várható időpontja: Azonnal 
Pályázat benyújtásának határideje: 2022. Április 14 
 
1. Hatáskör 
Az 1951-ben alapított Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) az Egyesült Nemzetekhez 
kapcsolódó szervezet, amely az ENSZ vezető migrációs ügynökségeként szorosan 
együttműködik kormányzati, kormányközi és egyéb nem kormányzati partnerekkel. Az IOM 
elkötelezett a mindenki számára kedvező, humánus és szabályozott migráció támogatása 
mellett. Ennek érdekében különböző szolgáltatásokkal és tanácsadással látja el a kormányokat 
és a migránsokat. 

A pályázó feladata, hogy az IOM Magyarország ukrajnai helyzetre történő reagálásának 
keretein belül, a Képviseletvezető és a Senior Project Assistant (Displacement Tracking Matrix) 
felügyelete alatt interjút készítsen az Ukrajnábol érkezőkkel az öt határátkelő egyikén (Záhony, 
Lónya, Barabás, Beregsurány vagy Tiszabecs). 

2. Foglalkoztatás jellege 
Az IOM Magyarország ukrajnai helyzetre történő reagálásának keretein belül interjúk 
lebonyolítása az Ukrajnából érkezőkkel az öt határátkelőhely egyikén: Záhony, Lónya, Barabás, 
Beregsurány vagy Tiszabecs területén. 
 
3.Szervezeti egység, mellyel a tanácsadó együttműködik 
Migrációs folyamatok nyomonkövetése (Displacement Tracking Matrix). 
 
4. Jelen szerződésbe foglalt feladatok 

• Személyes interjúk készítése ukrán, orosz vagy angol nyelven az Ukrajnából érkezőkkel 
az öt határátkelőhely egyikén: Záhony, Lónya, Barabás, Beregsurány vagy Tiszabecs. 

• Információgyűjtés a humanitárius szükségletekről a támogató- és 
partnerszervezetekkel együttműködve. 

• A felettes folyamatos tájékoztatása a kialakult migrációs trendekről. 

• Beszámoló készítése a közvetlen vezető felé a projekt megvalósításáról, a migrációs 
folyamatokról, az esetleges szabálytalanságokról, és hiányosságokról.  

• A határidők betartása mellett a leadott adatok hitelességégének biztosítása. 

• IOM adatgyűjtési elveinek megfelelő adatgyűjtés biztosítása. 

• Egyéb feladatok elvégzése. 
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5. Eredmények értékelése 

• Interjúk megfelelő lebonyolítása az Ukrajnából érkezőkkel az öt határátkelőhely 
egyikén: Záhony, Lónya, Barabás, Beregsurány vagy Tiszabecs. 

• Minőségi és pontos adatfelvétel (1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1 a legalacsonyabb és 5 
a legmagasabb). 

• Megfelelő szakmai kommunikáció az IOM DTM csapatával (1-től 5-ig terjedő skálán, 
ahol 1 a legalacsonyabb és 5 a legmagasabb) 

 
6. Szükséges iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, személyes kompetenciák 
 
Iskolai végzettség 

• Érettségi 
 
Szakmai tapasztalat 

• Adatgyűjtés és interjúk lebonyolításában szerzett tapasztalat előnyt jelent 

• Nemzetközi szervezetekkel, civil szervezetekkel és/vagy egyéb Európai Uniós 
szervezetnél szerzett korábbi tapasztalat előnyt jelent. 

 
Nyelvi kompetenciák 

• Folyékony ukrán/orosz nyelvtudás és szakmai angol nyelvtudás szükséges. 
 
Egyéb 

• Az öt határátkelőhely (Záhony, Lónya, Barabás, Beregsurány vagy Tiszabecs) egyikének 
közelében lévő lakóhely előnyt jelent. 

 
7. Utazás 
Gyakori utazás a következő határátkelőhelyek között (Záhony, Lónya, Barabás, Beregsurány 
vagy Tiszabecs), valamint esetenként a budapesti irodába. 
 
8. Kompetenciák 
Értékek 

• Elfogadás és a sokféleség tisztelete: az egyéni és kulturális különbségek elfogadása és 
tiszteletben tartása; a sokszínűség és a befogadás támogatása. 

• Integritás és átláthatóság: magas szintű etikai normák fenntartása, azoknak megfelelő 
magatartás, amely a szervezet elveinek és szabályainak megfelel. 

• Szakmaiság: megfontolt, kompetens és elkötelezett munkavégzés; a napi kihívások 
során átgondolt döntéshozatal. 

 
Alapkompetenciák 

• Csapatmunka: hatékony együttműködés elősegítése a szakmai egységeken belül és 
azok között a közös célok elérése érdekében. 

• Eredményesség: minőségi eredmények biztosítása. 

• Tudás megosztása: folyamatos tanulásra, annak megosztására, és innovációra való 
törekvés. 
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• Elszámoltathatóság: a szervezet prioritásai és a pályázó saját feladatai iránt történő 
felelősségvállalás. 

• Kommunikáció: egyértelmű és nyitott kommunikáció elősegítése. 
 
Megjegyzés 
A jelen álláshirdetésre vonatkozó ajánlat a rendelkezésre álló források jóváhagyásától függ. 
 
A kinevezés előfeltétele, hogy a pályázó egészségügyileg alkalmas legyen, illetve szükség 
esetén a felelős hatóság igazolja a jelentkező tartózkodási helyét, vízumát és engedélyeit. 
 
Pályázás menete 
Pályázni az IOMBudapestHR@iom.int e-mail címre küldött angol nyelvű önéletrajzzal 
lehetséges. 
 
Az e-mail tárgyában, kérjük tüntesse fel az IOM Enumerator – Magyarország” hivatkozást, 
ellenkező esetben a jelentkezés továbbítása nem lesz sikeres. 
A képesítéssel rendelkező, szervezeten belüli jelentkezők a fenti e-mail címre küldött angol 
nyelvű jelentkezési lap elküldésével pályázhatnak. 
 

Azok a pályázók, akik nem rendelkeznek a fent előírt képzettséggel, nem kerülnek elbírálásra. 
A pályázat lezárása után csak a kiválasztott jelöltek kapnak lehetőséget személyes 
beszélgetésre. 

 
 
Pályázati időszak 
2022. március 31. - 2022.  április 14. 
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