Bľatislavský

samosprávny
kraj

Pracovná ponuka:
Referent - projektový manaŽér
na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Miesto práce: Sabinovská 16,82a 05 Bratislava
Minimálny nástupný pIat:

1 '400,-

€

Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú1 rok s moŽným predĺŽením na

dobu neurčitú

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Vypracovanie návňu zmluvy o NFP/dodatku k zmluve o poskytnutí NFP;
vykonávanie základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej
kontroly na mĺeste predložených žiadostío platbu;
výkon kontroĺy ýročnýchlzáverečných/následnýchmonitorovacích správ projektu;
evidenciďaktualizácia a sledovanie/vyhodnocovanie údajov zadávaných do |TMS2014+i
riadenie implementácie projektov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania,
finančnériadenie, monĺtorovanie a kontrola projektov;
podiel'anie sa na kontrole procesov verejného obstarávania z hl'adiska vecnej realizácie;
riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni;
spolupracuje pri tvorbe a aktualizácii riadiacej dokumentácie'

Požiadavky na zamestnanca:

_
-

znalosť slovenskej legĺslatívy v oblasti štrukturálnych fondov EÚ,
znalosť systému riadenĺa štrukturálnych fondov EÚ,
schopnosť orientovať sa v realizačnej projektovej dokumentácii,
znalosť zákona o účtovníctve,
schopnosť samostatne pracovať v systéme |TMS2O14+,
znalosť práce s PC - uŽívatel', MS Excel - pokročilý,
vítaná znalosť anglického 1azyka
vodičský preukaz skupĺny B - aktívny vodĺč.

Požadované vzdelanie:

-

vysokoškolské ll. stupňa.

Požadovaná prax:

-

prax v oblasti implementácie štrukturálnych fondov EU min. 2 roky

osobnostné predpoklady, dhlšie poŽiadavky:
Svedomitosť

a

spolahlĺvosť, samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť,

spol'ahlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, schopnosť pracovať pod tlakom.

Sabinovská u[. 'l6, P.o.BoX 106,8zo 05 Bratislava 25, wtĺw.bratislavskykraj.sk, lČo:ooo:ooo

Tel.: 02/487641"1'l

Výhody:
stabilné zamestnanie v regionálnej samospráve
program vzdelávania podporujúci odbomý rast
13. a 14. plat
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Vašu Žiadosť/motivačný list a Životopis prosím zašlite na adresu
melania'durdovanska@reoion-bsk'sk do 26.09.20í9
Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spÍňaťstanovené požiadavky

Pokial'vyhovujete profilu hl'adanej pozície, budeme Vás kontaktovať telefonicky a pozveme Vás na
osobné stretnutĺe.

Kontaktná osoba
RNDr. Milan Rajčák, CSc., tel.: o2l4826 43 49, mobil: 0903 200506
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