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Pozícia: Finančný manažér pre medzinárodné projekty 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Termín nástupu: 1.3.2020, resp. dohodou 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 

Ponúkaný plat (brutto): od 1200 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné 

predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení 

 

Informácie o pracovnom mieste  
Náplň práce: 

Zodpovednosť za finančný manažment zvereného projektu (projektov) voblasti medzinárodnej 

spolupráce vo vede, výskume a inováciách. Jedná sa najmä o programy Horizont2020 a Interreg V-A 

SK-AT. 

Finančné riadenie a administrácia projektov, plánovanie a sledovanie čerpania rozpočtu v súlade 

s pravidlami daného programu. 

Príprava žiadostí o platbu / finančných reportov. 

Príprava a kontrola podkladov k verejnému obstarávaniu. 

Príprava monitorovacích správ, komunikácia s riadiacim orgánom, koordinátormi a partnermi 

projektu. 

Pracovný pomer je na dobu určitú – obdobie implementácie projektu. 

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním  

vysokoškolské II. stupňa 

pozícia nie je vhodná pre absolventa 

 

Zameranie 

ekonomické 

 

Jazykové znalosti 

Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej 

úrovni) - nutná podmienka. 

Znalosť ďalších jazykov vítaná. 

 

Počítačové znalosti – používateľ  

Microsoft Word – pokročilý  

Microsoft Excel – pokročilý  

Microsoft Outlook – pokročilý  

 

Počet rokov praxe  

Minimálne 3 roky praxe vo finančnnom riadení projektov 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti  

manažérske a organizačné schopnosti; zodpovednosť; samostatnosť a schopnosť určovať priority; 

dobré komunikačné schopnosti a schopnosť tímovej spolupráce; iniciatíva; záujem o odborný rast.  

 

Zamestnanecké výhody, benefity  

Príležitosti pre odborný rast, školenia  

Pružná pracovná doba  

Firemné akcie (športové, spoločenské)  

Zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR  



 

 

 

Informácie o výberovom konaní 

Žiadosť o prijatie do zamestnania (motivačný list) v slovenskom jazyku zašlite spolu s profesijným 

životopisom na adresu anna.krivjanska@cvtisr.sk.  

K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.  

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 


