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MAS Slanské vrchy-Topľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta 

Ekonomický manažér  MAS 

 

Opis pracovnej činnosti: 
Pracovná zmluva na plný úväzok  od 1.9.2020 

Hrubá mzda: 1 100,--EUR    

Pracovná doba: pondelok – piatok od 7:30 do 16:00 h / vrátane ½ h obedňajšej prestávky/ 

Miesto výkonu práce: Kancelária MAS Slanské vrchy- Topľa, Soľ 12, 094 35 Soľ 

 

Požiadavky na zamestnanca / výberové kritériá: 

 
1. Minimálne kvalifikačné predpoklady:  
 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a preukázateľná odborná prax* min. 2 roky, alebo 
ukončené úplné SŠ vzdelanie a odborná prax* min. 3 roky. 

 

2. Výberové kritériá:  
 

 pracovné skúsenosti a prax v oblasti realizácie finančného a projektového 
manažmentu projektov financovaných zo zdrojov EÚ 

 znalosť problematiky CLLD / LEADER 
 základná znalosť práce s ITMS2014+ 
 absolvovanie ďalšieho vzdelávania ktorého cieľom bolo priebežné udržiavanie, 

zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na 
vykonávanie pracovnej činnosti (zohľadňuje sa rozsah, zameranie vzdelávania, 
získané certifikáty a podobne)  

 odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo 
organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval 
 

 

 

 

 

*Pod odbornou praxou sa rozumie prax v oblasti finančného riadenia projektov realizovaných zo  zdrojov EÚ. 
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Náplň práce: 

a) vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje:  
 súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,  
 príjem a registrácia žiadostí o príspevok,  
 výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok,  
 príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,  
 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,  
 poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh.  

 
b) vo vzťahu k realizácii projektu na chod MAS zabezpečuje: 

 vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány,  
 sumarizácia finančných/ekonomických podkladov,  
 poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh, 
 vykonávanie prieskum trhu 

 
Požadované doklady k žiadosti o prijatie do zamestnania: 

    žiadosť o pracovnú pozíciu s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla; 
    profesijný životopis, 
    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní –kópia bez overenia; 
    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o  

ochrane osobných údajov, 
    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 
    motivačný list uchádzača -nepovinné, 
    odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov a 

              organizácií alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť -nepovinné. 

Informácie o výberovom konaní: 

 záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu musia podpísanú písomnú žiadosť o prijatie 
do zamestnania s prílohami doručiť poštou na adresu: MAS Slanské vrchy Topľa, 
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou  alebo osobne na adresu Kancelária 
MAS Soľ 12, 094 35 Soľ 

  uzávierka na predkladanie žiadostí je 21.08.2020 ( v prípade osobného doručenia do 
14. 00 hod. v prípade doručenia poštou je rozhodujúci dátum DORUČENIA);  

  žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: „VÝBEROVÉ KONANIE 
MAS  / EKOMOM - NEOTVÁRAŤ“;  
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 Uchádzači, ktorí splnia formálne podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor e-
mailom zaslaným na adresu uvedenú v žiadosti.  

 

Termín a miesto výberového konania: 
 26.08.2020 (streda) od 14.00 hod. v kancelárii MAS v obci Soľ.  

Termín nástupu do zamestnania: 
 1.9.2020  

 
 


