Oznámenie o obsadzovaní pracovného miesta:

Samostatný odborný referent tvorby a implementácie projektov
Zamestnávateľ: Mesto Michalovce
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Kontaktná osoba:
Viera Klaciková, samostatná odborná referentka personálneho referátu MsÚ, MsP a zariadení MsÚ
Mestský úrad, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
viera.klacikova@msumi.sk
tel.: +421566864230

Dátum nástupu: 15. 8. 2021
Základná zložka mzdy (v hrubom): minimálne 871,50 € za mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 22. 6. 2021
Dátum uzavretia prijímania žiadostí: 14. 7. 2021
Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu počas materskej dovolenky
Súčasť žiadosti: žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov
Pracovný pomer: na dobú určitú zástup počas materskej, prípadne ďalšej rodičovskej dovolenky,
skúšobná doba 3 mesiace
Pracovná oblasť: samospráva
Náplň práce: Činnosti súvisiace s predprojektovou a implementačnou fázou pri projektoch zo
štrukturálnych fondov, kohézneho fondu a iných dotačných politík a realizácia ich zúčtovania. Vedenie
agendy nenávratných finančných prostriedkov, vedenie evidencie a sledovanie zúčtovania schválených
dotácií príspevkov a darov a schválených príspevkov. Príprava podkladov z príslušnej agendy na rokovanie
orgánov mesta.
Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky na zamestnanca:
Bez požiadavky na odbornú prax, pracovné miesto vhodné aj pre absolventa
Anglický jazyk – pokročilá znalosť, minimálna úroveň C1
Počítače - MS Office pokročilý
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: komunikatívnosť, kultivovaný písomný prejav,
organizovanie a plánovanie práce, tvorivosť (kreativita), finančná a ekonomická gramotnosť, analytické
myslenie, precíznosť (presnosť), spoľahlivosť
Osobitné predpoklady: Bezúhonnosť v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Forma obsadenia miesta: Výberové konanie s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi podmienky na
základe osobitnej pozvánky, ktorú zašle zamestnávateľ.

Zverejnené: Úradná tabuľa Mesta Michalovce, www.michalovce.sk, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Michalovce (ISTP), Dvojtýždenník Michalovčan, TV Mistral
V Michalovciach 22. 6. 2021
Viliam Zahorčák
primátor mesta
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+421 56 68 64 230
viera.klacikova@msumi.sk
www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001

