Miestna akčná skupina OZ KRAS
049 11 Plešivec, Čsl. Armády 478,
IČO: 42100356, DIČ: 2022651873

Výberové konanie MAS OZ KRAS na pracovnú pozíciu
Miestna akčná skupina OZ KRAS vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu
,,Manažér MAS OZ KRAS“

Pracovná pozícia:

Manažér MAS OZ KRAS

Miesto výkonu práce: Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec
Pracovný úväzok: plný pracovný úväzok, mesačná hrubá mzda – 1500,00 EUR
Dĺžka pracovné pomeru: pracovný pomer na dobu určitú do 30.06.2023
Termín na podanie žiadosti o zaradene do výberového konania je : 03.01.2022
Na osobné stretnutie budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorým bude oznámený termín
výberového konania. Informácie o našej MAS OZ KRAS nájdete na stránke:
www.maskras.sk
Termín nástupu: podľa dohody
Popis vykonávaných činností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok/ŽoNFP
výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok
vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom/dodatku k zmluve s užívateľom
riadenie implementácie projektov užívateľov
výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly
výkon finančnej kontroly na mieste
výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu
kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov
priebežné riadenie projektového tímu
priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu
vyhlásenie výzvy na implementáciu stratégie
spracovanie monitorovacej správy
konzultácie k potenciálnym projektom užívateľov, konzultácie k projektom
užívateľov
účasť na školení, seminári, vzdelávaní
vykonávanie animačnej aktivity
Spracovanie ŽoNFP, dopĺňanie ŽoNFP

Minimálne kvalifikačné predpoklady:
úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 2 roky - na zodpovedajúcej
manažérskej pozícii alebo 2 roky praxe v oblasti projektového manažmentu vo
vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EU
•
výhodou VŠ vzdelanie
•
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•

výhodou vodičský preukaz typu „B“

Doklady k výberovému konaniu:
•
•
•
•
•

žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
potvrdenie o dĺžke odbornej praxe
súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobné predpoklady:
komunikatívnosť, prijemné vystupovanie
flexibilita
zodpovednosť
samostatnosť
dôslednosť
pracovitosť
cieľavedomosť a ochota pracovať na sebe
Informácie o výberovom konaní:
Žiadosť o prijatie do zamestnania a nami požadované doklady doručte osobne alebo
zašlite poštou na adresu: MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478 , 049 11 Plešivec v
zalepenej obálke do 03.01.2022. (Obálku je potrebné označiť ,,Výberové konanie – MAS
OZ KRAS“.
Ďalšie informácie: Kontaktná osoba : Ing. Tomáš Várady PhD., tel.: 0905 598 626, email:
kancelaria@maskras.sk
Ing. Tomáš Várady PhD.
Predseda združenia
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