Projektový manažér národného projektu PIAAC
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce:

Žehrianska 9, Bratislava

Ponúkaný plat:

Mzda od 1500 € mesačne. 11. platová trieda podľa
zákona
č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, platový
stupeň v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Druh pracovného pomeru:

pracovná zmluva

Termín nástupu:

september 2018, prípadne dohodou

Počet obsadzovaných miest: 1
Náplň práce:
-

zodpovedá za implementáciu národného projektu "Medzinárodné hodnotenie kľúčových
kompetencií dospelých (PIAAC)" v súlade so schválenou žiadosťou o NFP, resp. zmluvou
o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými
právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov
EÚ,

-

sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním
fondov EÚ,

-

zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schváleným harmonogramom
realizácie aktivít projektu,

-

zodpovedá za napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu,

-

zodpovedá, resp. koordinuje všetky činnosti súvisiace s implementáciou projektu –
monitorovanie projektu, publicitu projektu, verejné obstarávanie a pod.

-

koná vo vzťahu k dodávateľom, resp. partnerom na projekte,

-

zodpovedá za komunikáciu s SO v oblasti vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP.

Zamestnanecké výhody:
-

pružná pracovná doba

-

5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce;

-

príspevky zamestnávateľa na DDS;

-

príspevky zo SF v zmysle kolektívnej zmluvy;

-

možnosť osobného a profesionálneho rastu;

-

možnosť uzavretia pracovnej zmluvy na obdobie trvania projektu do 06/2023.

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie:

VŠ vzdelanie II., resp. III. stupňa

Zameranie, odbor:

ukončené VŠ druhého, príp. tretieho stupňa
ekonomika, manažment, pedagogika, sociológia

Počítačové znalosti:

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – B1

Ďalšie požiadavky:

min. 3 ročná prax v oblasti projektového riadenia;

– Vzdelanie v odbore

prax s výkonom riadenia projektu/projektov financovaných zo štrukturálnych
fondov vítaná;
komunikatívnosť a organizačné schopnosti;
pozitívny vzťah k administratívnym činnostiam;
dôslednosť a precíznosť.

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti: Základným účelom činnosti ústavu je uskutočňovanie
certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality
vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní,
hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na úrovni štátnych
vzdelávacích programov, monitorovanie procesov vývoja výsledkov vzdelávania detí, mládeže a
dospelých na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní.
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: školstvo, veda a výskum, vzdelávanie
Informácie o výberovom konaní:
- Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je najneskôr 27. september 2018.
V prípade záujmu dostatočného počtu vhodných uchádzačov sa termín výberového konania
môže skrátiť.
- Výberové konanie na zamestnanca národného projektu „Medzinárodné hodnotenie
kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)“ v rámci OP Ľudské zdroje.
- Zoznam požadovaných dokladov: motivačný list v slovenskom jazyku a životopis
(Europass).
- Doklady posielať e-mailom na adresu: sona.kostalova@nucem.sk
- Odpovieme iba uchádzačom spĺňajúcim požiadavky.
Adresa spoločnosti:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Košťálová, PhD. 02/68260225

