vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie
jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme na projektového manažéra na dobu
neurčitú s nástupom od 01. 09. 2019
Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme uvádzame
nasledovné:
a/ označenie zamestnávateľa:

Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1,
955 01 Topoľčany

b/ obsadzovaná funkcia:

projektový manažér

c/ kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

d/ iné požiadavky:
- odborná prax v oblasti regionálneho rozvoja, európskych štrukturálnych fondov, grantov
- ovládanie PC, Windows, Excel, Word, internet,
- znalosť právnych noriem v oblasti verejnej správy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákona č. 292/2014 Z.
z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, znalosť dokumentu Partnerská dohoda SR na roky 2014 –
2020, znalosť programových dokumentov k jednotlivým operačným programom,
- prax na pozícii projektového manažéra, vrátane manažovania projektov financovaných
z prostriedkov EÚ vítaná,
- schopnosť pracovať v tíme,
- flexibilnosť, komunikatívnosť, vyrovnaná harmonická osobnosť
- bezúhonnosť,
- znalosť cudzieho jazyka vítaná.
e/ význam predpokladov, kritérií a požiadaviek:
1. vzdelanie
2. odborná prax
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f/ zoznam požadovaných dokladov a údajov:
- písomná prihláška do výberového konania
- osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní ako dôkaz splnenia podmienky
kvalifikačného predpokladu podľa písm. c)
- údaje na výpis z registra trestov v rozsahu /ako súčasť prihlášky na účely overenia
bezúhonnosti/:
 meno a priezvisko
 rodné priezvisko
 rodné číslo
 číslo platného občianskeho preukazu
 dátum narodenia
 miesto narodenia
 okres narodenia
 trvalé bydlisko
 štátne občianstvo
 štát narodenia
- profesijný životopis
- písomné čestné prehlásenie o tom, že uchádzač je plne spôsobilý na právne úkony a o
pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. c), d), e),
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
g/

dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomné prihlášky do výberového, konania možno podať do 21.8. 2019 do 12,00 hod. v
podateľni Mestského úradu Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 955 01 Topoľčany.
Prihlášku podať v zalepenej obálke s označením „Sekretariát - výberové konanie
(projektový manažér) - neotvárať!“.

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v bodoch c/ - f/, výberová komisia pozve
na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

