
Informácie o pracovnom mieste 

Miesto práce: Bratislava, Lamačská cesta 8/A 

Ponúkaný plat (brutto): od 1600 EUR 

Termín nástupu: ihneď 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 

Náplň práce, právomoci 
a zodpovednosti 

 

Zodpovednosť za projektové riadenie národného projektu z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Koordinácia projektových 

úloh, plánovanie činností, kontrola harmonogramu realizácie, riadenie 
pracovníkov zapojených do implementácie projektu v súlade so zmluvou 

o nenávratnom finančnom príspevku, platným systémom finančného 

riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa a ostatnými platnými 
metodickými pokynmi a usmerneniami súvisiacimi s čerpaním fondov 

EÚ. Príprava monitorovacích správ, komunikácia s Riadiacim 
orgánom/SORO. Spolupráca pri príprave projektových návrhov 

organizácie. 

Pracovný pomer je na dobu určitú – obdobie implementácie projektu  

Iné výhody mobilný telefón; notebook; príjemné pracovné prostredie; pohyblivá 
pracovná doba; 5 dní dovolenky navyše; 7 ½ hodinový pracovný čas; 

podpora odborného rastu a vzdelávania 

Požiadavky na zamestnanca 

Požadované vzdelanie vysokoškolské II. stupňa 
pozícia nie je vhodná pre absolventa 

 

Zameranie, odbor: 
ekonomické vítané 

Znalosti Jazykové znalosti: 
vítané 

 
Administratívne a ekonomické znalosti: 

Hospodárska korešpondencia 
 

Počítačové znalosti - používateľ: 

MS Office - pokročilý 
Microsoft Excel – expert 

 

Vodičský preukaz B 

Požadovaná prax Počet rokov praxe:  
3 v oblasti riadenia projektov z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF)  

Osobnostné predpoklady 

a zručnosti 

Organizačné a manažérske zručnosti; zodpovednosť; schopnosť určovať 

priority; komunikačné schopnosti a schopnosť tímovej spolupráce; 
schopnosť riešiť problémy efektívne, rýchlo a samostatne; iniciatíva; 

záujem o odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie; skúsenosti v oblasti 
implementácie projektov financovaných z EŠIF 

Projektový manažér 



Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika 
spoločnosti 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je národným 
informačným centrom a špecializovanou vedeckou knižnicou. 

Zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných systémov 

celoslovenského významu. Zabezpečuje implementáciu národných 
a medzinárodných projektov zameraných na podporu výskumu, vývoja, 

inovácií, transferu technológií a popularizácie vedy.  
www.cvtisr.sk   

Hlavná oblasť pôsobenia 
spoločnosti 

Výskum a inovácie 

Informácie o výberovom 
konaní 

V prípade záujmu pošlite e-mailom Váš štruktúrovaný životopis bez 
fotografie spolu s motivačným listom na kontaktnú adresu. Vybraní 

uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 

Adresa spoločnosti CVTI SR 

Lamačská cesta 8/A  

811 04 Bratislava 

Kontakt Daniela Birová; daniela.birova@cvtisr.sk  

Termín ukončenia predkladania žiadostí: 9. 10. 2020 

 

 

 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.profesia.sk/show_map.php?action=contact&offer_id=688048&geo_id=44672
mailto:daniela.birova@cvtisr.sk

