MESTO Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

referent oddelenia projektového a energetického manažmentu, odboru
rozvoja mesta
Informáeie O pracovnorn rnieste, náplň práce:
tvorba strategických dokumentov v oblasti rozvoja mesta a regionálneho rozvoja
sledovanie a poskytovanie informácií o možnostiach získavania finančných prostriedkov
z domácich a zahraničných externých zdrojov (projekty, fondy, granty a pod.)
priprava žiadostí o finančný príspcvokldotáciulgrant
zodpovednost‘ za procesy prípravy, riadenia, implementácie a monitorovania projektov
odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a mých
verejných zdrojov a finančných prostriedkov mých ako verejných zdrojov
spolupráca s cczhraničnými partnermi pri príprave a implementácii projektov cezhraničnej
a nadnárodnej spolupráce
-

-

-

-

-

-

Termín nástupu : 1. december 2021
Kvaliuikač,zé predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
-

Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:
občianska bezúhonnosf
prax a znalosti v oblasti prípravy, realizácie a riadenia projektov
znalosť legislativy pre verejnú správu
komunikačné, prezenlačné a organizačné/riadiace schopnosti
schopnosť tímovej práce, odolnost‘ voči stresu, orientácia na výsledok,
zodpovednost‘, dóslednosť, samostatnosť, analytické myslenie, kreatívnost‘
znalost‘ práce s PC
vodičský preukaz skupiny „B“
aktívna znalost‘ anglického jazyka je výhodou
-

-
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Tarifný plat:

1000,- Eur /5 rokov praxe

V prípade, že spÍňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú
pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť spolu s profesijným životopisoni a písomným súhlasom s použitím
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/20 18 Z.z. v platnom znení do 17. novembra 20fl na uvedená
emailovú adresu.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačoni sptňajůcim požadované podmienky oznámený e-mailom,
prípadne telefonicky.
Vyhlasovatel‘ si vyhradzuje právo nepozvat‘ na osobný o
tých uchádzačov, ktorí nesplňajů
požadované podmienky
In Ján lcháč, PhD.
primálor f1iKULĎ
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Kontaktná osoba:

MESTSKÝ ÚRAD
031 42 UPTOVSKÝ MtKtJ.Y

Ing. Dana Chromeková, tel.: 044/5565207, e- mail: d.chromeková(lmikulas.sk
Uverejníme
www.stránka mesta
informačná tabuľa mesta

