
 

Oznámenie  

o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu 

Samostatný odborný referent pre investičné projekty 

 
Miesto výkonu práce:  Mestský úrad Rožňava 

Predpokladaný termín nástupu: 15.7.2019 
Pracovný pomer:  doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu 

neurčitú 

Termín doručenia prihlášky na MsÚ:  25.6.2019 

Výška platu: 1000,00 € 

Stručný popis pracovných činností: 
 príprava a implementácia investičných projektov súvisiacich s hospodárskym a sociálnym 

rozvojom mesta 
 monitoring, analýza a hodnotenie možností financovania aktivít v meste z fondov európskych 

investičných a štrukturálnych fondov, ako aj z ďalších externých finančných zdrojov 
 komunikácia s príslušnými orgánmi, organizáciami a sociálnoekonomickými partnermi 

týkajúca sa tvorby a implementácie projektov a rozvoja mesta 
 participácia na implementácii a hodnotení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja 

mesta 
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady 

 vzdelanie:  VŠ II. stupňa /technického zamerania/ 

 bezúhonnosť 

 znalosť príslušnej legislatívy EÚ, ako aj na národnej, programovej a riadiacej úrovni 

 komunikatívnosť a ústretovosť 

 schopnosť samostatne pracovať 

 kreativita, 

 vytrvalosť  

 dobré organizačné schopnosti 

 flexibilita 

 odolnosť voči stresu 

 dôslednosť, precíznosť 

 práca s počítačom: Word, Excel, Internet Explorer 

 vodičské oprávnenie sk. „B“ 

 implementované minimálne dva projekty financované z EÚ fondov zamerané na 

investičné alebo infraštrukturálne projekty 

 

Výhodou je: 

 

 osvedčenia v oblasti tvorby a manažmentu projektov 

 znalosť projektového riadenia 

 aktívna znalosť anglického alebo iného svetového jazyka 

 

Požadované doklady a prílohy: 
 písomná žiadosť na pracovnú pozíciu „SOR pre investičné projekty“, ktorá musí 

obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, kontaktné údaje /mail, 

telefón/ uchádzača 



 

 doklady o vzdelaní /fotokópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. o získaných 

certifikátoch, osvedčeniach v oblasti projektového manažmentu/ 

 profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením 

vykonávanej pracovnej pozície 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej pozície referenta 
 súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov /vzor 

súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta 

www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá 

 zoznam a stručný popis realizovaných projektov 

    

Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava 

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom 

V Rožňave 5.6.2019 

 

 

 

                                                                                        Michal Domik 

      primátor mesta 

 

 

 

 

 

http://www.roznava.sk/

