
 

 

Álláshirdetés 

Pozíció: Informatikai ügyintéző 

A Befektető-védelmi Alap (Beva) budapesti székhelyű, kártalanítást nyújtó pénzügyi garancia 

alap, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. által szabályozott egyedi jogi személy, kis létszámú 

munkaszervezettel (8 fő), amelyet az ügyvezető igazgató irányít. A Beva az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013 évi L. törvény (Ibtv.) 

hatálya alá tartozik. Az informatikai tevékenységek jelentős része kiszervezésre került (IT 

üzemeltetés, alkalmazások üzemeltetése, Informatikai Biztonsági Felelős). Munkatársunkat 

informatikai koordinátori feladatok ellátásra keressük, teljes munkaidőben.  

Feladatok 

- Külső megbízott által végzett IT infrastruktúra üzemeltetés (szerver, tűzfal, 

gépek, egyéb kapcsolódó infrastruktúra) felügyelete és koordinálása; 

- Ticketing rendszer kezelése megbízói oldalról, a nyitott tételek nyomon 

követése, a végrehajtás ellenőrzése; 

- Szakmai közreműködés az IT infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó döntések 

meghozatalában; 

- IT beszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés (ajánlatok bekérése, értékelése, 

javaslat a kiválasztásra, szerződések előkészítése, közreműködés a 

végrehajtásban); 

- Jogosultságkezelési nyilvántartás adminisztrációs feladatainak ellátása; 

- Informatikai szabályzatok által előírt IT nyilvántartások vezetése; 

- Elektronikus aláíró és titkosító tanúsítványokkal kapcsolatos ügyintézés; 

- Az IT fizikai biztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása (riasztások fogadása, 

ezzel kapcsolatos ügyintézés); 

- A belső és külső IT auditok előkészítésében közreműködés és az auditok 

alapján cselekvési tervek készítése. 

Elvárások 

- Felsőfokú végzettség, 

- Legalább 3 év releváns szakmai tapasztalat IT területen, 

- Büntetlen előélet, 

- Önálló munkavégzés, jó együttműködési készség, 

- Hatékony feladatmegoldás, gyakorlatias szemlélet,  

- Jó kommunikációkészség szóban és írásban egyaránt, 

- Magasszintű Microsoft Office ismeret, 

- Windows környezet ismerete, 

- Exchange, MS SQL ismerete. 



 

 

Előnyt jelent 

- Üzemeltetési tapasztalat;  

- Linux környezet ismerete, 

- IT biztonsági rendszerek (tűzfal, víruskereső, logelemző, stb.) ismerete; 

- ITIL ismeretek és IT biztonsági szemlélet; 

- Nextcloud szerver ismerete; 

Amit kínálunk 

- Határozatlan idejű munkaviszony, teljes munkaidő,  

- Versenyképes juttatási csomag, 

- Részbeni home-office lehetőség. 
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