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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület, mint a magyar villamosipar legnagyobb független 
szakmai szervezete központi szervezetének vezetésére irodavezetőt keres. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület szolgáltatásai széles palettát fednek le, amelyen 
belül a rendezvények szervezése, oktatási és a kiadói tevékenység, valamint a 

szakértői munkák koordinálása egyaránt megtalálhatók.  
 

MEE Irodavezető 
 

Hivatkozási szám: 2018/02 - irodavezető 

 
Feladatok: 
 Az Egyesületi Elnökség által jóváhagyott stratégia és éves program végrehajtása. 

 Az Egyesület kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítása, az egyesületi vagyon 

kezelése, gyarapítása a költségvetésben és kalkulációban előirányzott összegek terv és 

rendeltetésszerű felhasználásával, bevételt teremtő lehetőségek felkutatásával. 

 Az egyesületi központi iroda munkájának megszervezése, működtetése és ennek 

vezetése, az Elnökségi határozatoknak, a munkatervnek megfelelően a jogszabályok, 

szabályzatok szakmai, ügyviteli előírásainak betartásával. 

 Meghatározza az egyesületi központ ügyrendjét és az Egyesület belső szabályzatait, 

minőségirányítási előírásait. 

 Az Egyesület központi irodájának munkatársai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

munkájuk irányítása, szakmai fejlődésük biztosítása. 

 Bizalmas adatok és információk kezelése törvények betartásával, az Egyesület érdekeinek 

figyelembevételével. 

 Jóváhagyja a rendezvények, tanfolyamok szervezéséhez kapcsolódó eszközök és 

szolgáltatások megrendelését. 

 Jóváhagyja a rendezvényekkel, tanfolyamokkal kapcsolatos elő- és utókalkulációkat, 

naprakész információkat biztosít és gondoskodik az egyesületi weblap szerkesztéséről, 

szervezeti információinak és dokumentumainak megjelentetéséről. 

 Felel az egyesület egységes arculatáért, amelynek megfelelően folyamatosan felügyeli a 

megjelenő marketing kommunikációs eszközöket. 

 Munkakörével összefüggésben kapcsolatot tart: 

o Az Egyesület vezetőségével, a választott tisztségviselőkkel (Elnök, Főtitkár, Elnökség, 

Elnökségi Bizottságok vezetői, Szervezeti egységek vezetői: Társaságok, 

Szakosztályok Régiók, területi és üzemi szervezetek), 

o A MEE tagvállalatok, szakmai cégek, országos hatásköri szervek képviselőivel, 

o Nemzetközi szakmai szervezetekkel, külföldi társegyesületekkel. 

 A hatáskörébe utalt feladatok végrehajtása. 
 

Elvárások: 
 

 Egyetemi, vagy főiskolai végzettség, 

mailto:e-mail:%20mee@mee.hu


 
 
1075 Budapest, Madách Imre út 5. III.em. 
Tel.: 353-0117 
Fax: 353-4069 
e-mail: mee@mee.hu, www.mee.hu 

Bankszámla: 12010501 - 01103302 - 00100007 
Adóigazgatási szám: 19815754-2-42 
KSH: 19815754-9412-529-01 
Bejegyezve a Fővárosi Bíróságon 60.421 
Közhasznú Társadalmi Szervezet 
 

 

 Legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalat, 

 Ügyfélorientált szemlélet, 

 Jogosítvány, saját gépkocsi, 

 Erkölcsi feddhetetlenség, 

 Kiváló problémamegoldó képesség, 

 Innovatív és proaktív szemlélet, 

 Felhasználói MS Office ismeretek, 

 Tárgyalóképes angol nyelvtudás,   

 Nagyfokú stressz tűrő képesség.   

 

Előnyt jelent: 

 Villamos ipari vezetői tapasztalat, 

 Munkáltatói jogkör gyakorlásában szerzett tapasztalat, 

 Jogi háttérismeretek, 

 Civil szervezetek működésével kapcsolatban szerzett gyakorlat, 

 Német nyelvismeret, 

 COBRA rendszer ismerete, 

Amit ajánlunk: 
 Rugalmas munkaidő 

 Széleskörű béren kívüli juttatások – 13. havi bér, éves bónusz, cafeteria, 

magánnyugdíjpénztári hozzájárulás. 

 Stabil egyesületi háttér 

 

Munkavégzés helye: 

Budapest, 1075 Madách Imre út 5. 

 

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzukat és motivációs levelüket a mee@mee.hu e-

mail címre küldjék meg 2019. január 15-ig.  

 
 
 
 
 
 

mailto:e-mail:%20mee@mee.hu

