PRACOVNÁ PONUKA
Rada občianskeho združenia MAS Rajecká dolina, Fučíkova ul. 339, 015 01 Rajec
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta

projektový manažér - vedúci kancelárie MAS

Projektový manažér – vedúci kancelárie vo vzťahu k realizácií stratégie CLLD
zabezpečuje:
- príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
- výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok
- vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom / dodatku k zmluve s užívateľom
- riadenie implementácie projektov užívateľov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového
konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste
- výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly
na mieste finančných operácií projektu
- výkon kontroly výročných / záverečných / následných monitorovacích správ projektu
- kontrola procesov verejného obstarávania ( prieskum trhu ) užívateľov
- riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni
- zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti
- reprezentuje MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadnutí národných a európskych
sietí vrátane prípravy podkladov
- zostavuje pracovné skupiny a riadi realizáciu ich aktivít pri procese implementácie stratégie
CLLD
Projektový manažér – vedúci kancelárie vo vzťahu k realizácií projektu chodu MAS
zabezpečuje:
- priebežné riadenie projektového tímu ( zamestnanci kancelárie MAS )
- priebežné riadenie rizík
- realizáciu verejného obstarávania ( prieskum trhu )
- sledovanie dosahovania fyzických a finančných cieľov, resp pokroku v rámci realizácie
stratégie CLLD
- príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD
- priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu
- spracovanie monitorovacej správy
- vypracovanie žiadosti o zmenu projektu
Požadované minimálne kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky v oblasti projektového
manažmentu, regionálneho rozvoja a koordinácie činnosti v území
- znalosť územia MAS, komunikačné, organizačné a prezentačné zručnosti
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
- znalosť cudzích jazykov vítaná
- práca vykonávaná na hlavný pracovný pomer
- miesto výkonu práce: kancelária MAS Rajecká dolina v Rajci
- dátum nástupu do práce dňom 1.7.2018

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s priloženým štruktúrovaným
profesijným životopisom doručte do 31.3.2018 na poštovú adresu MAS Rajecká dolina,
Fučíkova ulica 339, 015 01 Rajec
alebo na elektronickú adresu
masrajeckadolina@gmail.com.
Prihlášky uchádzačov, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového
konania zaradené. Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady Rada
MAS Rajecká dolina oznámi termín a miesto výberového konania písomne elektronickou
poštou alebo telefonicky.
Ďalšie informácie: MAS
masrajeckadolina@gmail.com
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V Rajci 1.3.2018
Ing. Pavol Tandara
predseda združenia

