Brĺtlĺlavulý
samosprávľty

krd

Pracovná ponu}<a:
Finančný manaŽér riadĺaceho orgánu Ps lNTERAOT lll
na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16,820 05 Bratislava

Miesto práce: Sabinovská 72,82o 05 Bratĺslava
Ponúkaný plat 1.60o,-EU R
Termín nástupu: asap
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú1 rok s moŽným predĺŽenímna dobu neurčitú
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

.
.
o
.
.
.
.
.
o

zodpovednosť za kontrolu predloŽených Žiadostí o platbu zodpovednosť za
prípravu, evidenciu, kontrolu a operatÍvny obeh účtovnýchdokladov pred úhradou
zabezpečenĺe archivácie účtovných dokladov a dokumentov k Žiadostiam o
platbu;
zodpovednosť za vedenie účtovníctvaRo v spolupráci s odborom financií;
spolupracovanie na Wpracovaní Výročných správ o vykonávaní programu,
priebeŽného a usmerňujúceho hodnotenia a Záverečnej správy o vykonávaní
programu a zodpovedánosť za predloŽenie podkladov do uvedených dokumentov
za oblasť svojej pôsobnosti
spolupracovanie na príprave podkladov pre hodnotenie programu
spracovanĺe finančných analýz, odhadov
plannĺng, budgeting a forecasting programu
administratívne čĺnnostiodboru
komunikácia a spolupráca so zahraničnými partnermi

PoŽiadavky na zamestnanca

-

komplexný prehläd v problematike Európskych štrukturálnych a investičných
fondov a Eu rÓpskej územ nej spolu prácell nterreg
anglický jazyk (komunĺkačnýjazyk rĺadiaceho orgánu _ úroveň min. 82)

PoŽadované vzdelanie

-

vysokoškolskéll' stupňa

PoŽadovaná prax

-

min. 2 roky v problematike európskych štrukturálnych a investičných fondov

osobnostné predpoklady, d'alšie poŽiadavky:
- organizačnéschopnosti
- pozitívny vztah k óíslam
- zmysel pre detail
- odolnosť voči stresu, komunikatÍvnosť, spolählivosť,schopnosť pracovať
v kolektíve
- ochota cestovať

PočÍtačovéznalosti - pouŽívateľ:

-

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Mĺcrosoft PowerPoint - základy

Výhody:
73. a

t4. plat

v súlade s kolektívnou zmluvou
stabĺlné zamestnanĺe V regionálnej samospráve
práca V medzinárodnom kolektĺve
program vzde|ávanĺa podporujúcizvyšovanie kvalifikácie v odbore a odborný rast

Vašu ŽiadosVmotivačný list a Životopis prosím zašlite na
melania.durdovanska@resion-bsk.sk

do 20. 09. 2O1g do 12:00.

adresu:

Pokĺal'vyhovujete profiĺu hl'adanej pozÍcie, budemeVás kontaktovaťteĺefonickya pozveme
Vás na osobné stretnutie. Uchádzači, ktorí nevyhovujú profilu, nebudú kontaktovanĺ.
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