Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava
h ľ a d á do oddelenia štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Samostatný odborný referent /implementačný projektový manažér
Miesto práce:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Platové podmienky:
v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Náplň práce:
• príprava a spracovanie žiadostí o NFP
• príprava a implementácia investičných a neinvestičných projektov súvisiacich s hospodárskym a sociálnym
rozvojom mestskej časti
• riadenie projektového cyklu
.
monitoring, analýza a hodnotenie možnosti financovania aktivít v mestskej časti z fondov EŠIF, ako aj
z ďalších externých finančných zdrojov
. komunikácia s príslušnými orgánmi, organizáciami a sociálnoekonomickými partnermi týkajúca sa
tvorby a implementácie projektov a rozvoja mestskej časti
. participácia na implementácii a hodnotení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti
. administrácia a archivácia relevantných podkladov administratívnej práce na útvare štrukturálnych
fondov a VO
. komunikácia s riadiacim orgánom, spolupráca s ostatnými členmi projektového tímu,
. vypracovávanie materiálov dotýkajúcich sa agendy útvaru pre rokovanie komisií MZ, MR a MZ
bližšie informácie: 02/49253 123
Druh pracovného pomeru:
plný úväzok

Minimálne požadované vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa /so zameraním na manažment
Požadovaná prax:
minimálne 3 roky
Ďalšie požiadavky:
znalosť práce s PC {MS WORD, EXCEL}, znalosť anglického jazyka, znalosť
znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy,
znalosť príslušnej legislatívy EÚ ako aj na národnej, programovej a riadiacej úrovni
zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibila, zvládanie stresu,
organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, komunikačné a prezentačné zručnosti,
vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci,
záujem nadobúdať skúsenosti z odbornej praxe, bezúhonnosť.

Predpokladaný termín nástupu:
máj 2016 / dohodou
Žiadosti na zaradenie do výberového konania spolu so životopisom a súhlasom uchádzača so spracovaním svojich
osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
zaslať do 30. apríla 2016 na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3
alebo personalne@banm.sk
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní
ďakujeme za prejavený záujem.

