
 
 
 
PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Kft az innováció menedzsment különféle 
eszközeinek kombinációival segíti, hogy a fenntartható, klímabarát gazdaság üzleti alapon 
tudjon létrejönni. A cég missziója, hogy széles körben elérhetővé tegye a klímaváltozás 
negatív hatásainak csökkentéséhez szükséges szaktudást és elősegítse innovatív 
termékek, szolgáltatások piacra jutását, azaz az innováció menedzsment eszközeivel a 
felgyűlt tudást üzleti alapon működő tevékenységekké konvertálja.  
PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Kft három témához kapcsolódóan foglalkozik 
kiemelten kutatásfejlesztési projektekkel: energetika, víz és biogazdaság. Korábbi 
együttműködéseinek és projektjeinek köszönhetően a cég mind hazai, mind nemzetközi 
szinten ismert és elismert. 
A PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Kft a nemzetközi kutatás-fejlesztési projekt 
portfólió bővítéséhez és a partneri hálózat kiterjesztéséhez 
 

Kutatás-fejlesztési vezető 

 
munkakörbe munkatársat keres. 

 

 

FELADATKÖRE: 

▪ Nemzetközi és hazai pályázati kiírások figyelemmel kísérése, K+F+I pályázati 
kiírások feldolgozása 

▪ K+F+I pályázatok előkészítésének irányítása, pályázati dokumentációk 
összeállításának felügyelte, szakmai részek elkészítése  

▪ K+F+I projektek megvalósításának szakmai vezetése, munkafolyamatok szakmai 
felügyelete, a pályázatok minőségbiztosítása 

▪ Nemzetközi és hazai pályázatok elszámolásának felügyelete, irányítása 
▪ Pályázati eredmények publikációjának koordinációja 
▪ Hazai és nemzetközi partnerek felkutatása és kapcsolatépítés, konzorciumok 

építése 
▪ Pályázatok megvalósítását támogató szakértők, partnerek felkutatása, 

koordinálása, kapcsolatok ápolása 
▪ Tudományos, kutatás-fejlesztési és szakterületi EU intézményi/kormányzati 

kapcsolatok építése (egyetemek, kutatóintézetek), fejlesztése 
▪ Releváns nemzetközi trendek, technológiai, üzleti innovációk folyamatos követése 

és megosztása, valamint beépítése a K+F+I stratégiába 
▪ Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai irányok meghatározása 
▪ K+F+I tevékenység vonatkozó stratégiai dokumentumainak, szabályzatainak 

elkészítése 
▪ K+F+I csapat képességeinek meghatározása, működési kereteinek kialakítása és 

a működés megszervezése, koordinálása, munkatársak kiválasztása és motiválása 
▪ Belső tudásmegosztási folyamatok és rendszer kialakítása, a működés felügyelete 

és fejlesztése 

 
 



 
 

ELVÁRÁSAINK: 

▪ Releváns egyetemi végzettség  
▪ Felsőfokú, aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás 
▪ Legalább 10 év szakmai tapasztalat 
▪ Legalább 5 év vezetői tapasztalat, minimum 3 fős csapatok irányítása 
▪ Legalább 7 év projektmenedzsment tapasztalat 
▪ Proaktív személyiség, önálló munkavégzés, jó kapcsolatépítő képesség, kiváló 

kommunikációs készségek, „Can do” attitűd 
▪ Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Power Point, Excel, Word) 

 
AMIT KÍNÁLUNK: 

▪ érdekes és kihívásokkal teli vezetői szerep 
▪ önálló, teljesítmény alapú munkavégzés rugalmas időbeosztással 
▪ szakmai fejlődési lehetőségek (konferencia részvétel, képzések) 
▪ több éves nemzetközi kutatás-fejlesztési, széles körű projekt tapasztalat 
▪ együttműködési és projekt lehetőségek neves egyetemekkel (Imperial College 

London, Technical University of Denmark, Delft University of Technology, Lund 
University, Aix Marseille Universités stb.) 

▪ jó munkahelyi légkör, barátságos és összedolgozó csapat 
▪ aktív szerep korunk legnagyobb kihívása, a klímaváltozás negatív hatásainak 

elkerülésében 

 
MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 83. 
 
 
 

JELENTKEZÉS  

A jelentkezéseket angol és magyar nyelvű önéletrajzzal és motivációs levéllel az 
eszter.nemeth@ppis.hu címre várjuk 2020.02.16-ig. 
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