TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a v zmysle článku 7 Pracovného poriadku TTSK

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca:
Vedúci oddelenia – Oddelenie kontroly Fondu malých projektov
Číslo výberového konania: VK – 2019/00/82
Miesto práce:
 Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Termín nástupu:
 ASAP
Druh pracovného pomeru:
 hlavný pracovný pomer
Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa ekonomického zamerania
Iné kritéria a požiadavky:
 odborná prax minimálne 2 roky v oblasti finančnej kontroly projektov a kontroly verejného
obstarávania, zároveň prax v rámci prípravy, hodnotenia, riadenia, monitorovania, implementácie
projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov/EŠIF
 znalosť relevantných platných právnych predpisov SR a EÚ, programových, koncepčných
a strategických dokumentov v oblasti cezhraničnej spolupráce a znalosť Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
 riadiace schopnosti
 bezúhonnosť
 samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
 praktické a analytické myslenie
 komunikatívnosť
 sebaistota
 zmysel pre detail
 vodičské oprávnenie – skupina B
 znalosť anglického jazyka
 znalosť maďarského jazyka výhodou
 práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
Pracovná náplň:
 riadenie oddelenia a zodpovednosť za dosahovanie jeho výsledkov
 realizácia projektu za účelom dosiahnutia cieľov zadefinovaných v projektovej žiadosti
 spolupráca s projektovými partnermi, riešenie otvorených otázok – ako administratívne a formálne
záležitosti
 monitoring projektov – spracovávanie a predkladanie monitorovacích správ a zoznamu
deklarovaných výdavkov
 zabezpečovanie profesionálnej komunikácie a výstupov smerom k ústredným orgánom štátnej
správy a kontrolným miestam (riadiaci orgán, národný orgán a spoločný sekretariát operačného
programu), ako aj smerom do vnútra pri internej komunikácii s odbornými útvarmi a organizačnými
zložkami Úradu TTSK
 poskytovanie súčinnosti pri výkone kontrol a auditov
 kontrola oprávnenosti výdavkov malých projektov v rámci strešných projektov – kontrola
monitorovacích správ, faktúr, verejných obstarávaní a kontrola na mieste
Mzda:
 1 000,- EUR

Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 profesijný štruktúrovaný životopis
 motivačný list
 kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Termín podania: do 02. 07. 2019 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke
alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke
podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja
Adresa podania:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú
adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke
s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.
Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353
Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača
z výberového konania.
Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom
sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

