OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ MIKROREGIÓNU
„POŽITAVIE – ŠIROČINA“
so sídlom Obecný úrad č. 46

951 82 Malé Vozokany

Podmienky výberového konania na obsadenie pracovnej pozície ekonomický manažér OZ pre
rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
Miesto výkonu práce: kancelára MAS
Termín nástupu: 15. 03. 2018
Druh pracovného pomeru: TPP na 50 % úväzok
Požiadavky na ekonomického manažéra:
Minimálne kvalifikačné predpoklady:
•

vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo ukončené úplné
SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky.

•

odborná prax predstavuje min. 2 roky resp. 3 roky praxe na zodpovedajúcej odbornej
administratívnej pozícii resp. v oblasti vidieckeho alebo regionálneho rozvoja alebo
fondov EÚ.

Ďalšie skúsenosti a zručnosti:
•
•
•
•
•

práca na PC – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft
Outlook – pokročilý
znalosť účtovných programov
flexibilita
zodpovedný prístup k práci
organizačné schopnosti

Náplň práce, právomoci a kompetencie:
Ekonomický manažér je priamo riadený manažérom MAS, vedie podvojné účtovníctvo MAS,
je zodpovedný za správne zaúčtovanie účtovných položiek, pripravuje účtovné a štatistické
výkazy, účtovné závierky, zúčtovania a daňové priznania, vyúčtováva pracovné cesty,
komunikuje s daňovým úradom a príslušnými kontrolnými inštitúciami.
Zabezpečuje výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly
žiadosti o platbu užívateľa, sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa,
úhradu finančného príspevku užívateľovi, účtovanie o poskytnutých príspevkoch užívateľom,
Zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie CLLD, metodických dokumentov
MPRV SR/PPA a zmluvy o NFP.
Zabezpečuje plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného.

Ak Vás uvedená ponuka zaujala, prosíme, priložte:
•

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so súhlasom na spracovanie osobných
údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

•

Štruktúrovaný životopis.

Informáciu o termíne a mieste konania osobného pohovoru poskytne vyhlasovateľ vybraným
uchádzačom najneskôr tri dni pred jeho začatím.

