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Vedúci oddelenia mládeže a športu
Bratislavský samosprávny kraj
Zverejnená ponuka
Na stránke: www.profesia.sk
ID: 3434875
Vytvorené: 29.6.2018 08:12:29
Aktualizácia: 29.6.2018 08:18:01
Zverejnené: 29.6.2018 08:12:29
Platnosť: 6.7.2018
Pozícia: Vedúci oddelenia
Pracovná oblasť: Manažment
Vyhovujúce životopisy sú posielané e-mailom
Pracovná ponuka čaká na preverenie Oddelením podpory zákazníkov.
Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.08.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1.600,-€

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- príprava a vyhodnocovanie koncepcií rozvoja športu a práce s mládežou v Bratislavskom
samosprávnom kraji (BSK);
- nastavenie a rozvíjanie systému spolupráce so subjektami zapojenými do rozvoja športu a práce s
mládežou na území BSK;
- príprava projektov v oblasti rozvoja športu a práce s mládežou pre Úrad BSK a 57 škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK;
- identifikácia a spracovanie možností projektového financovania 57 škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK;
- nastavenie a riadenie systému projektovej podpory pre 57 škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK;
- odborné nastavenie a spravovanie dotačnej schémy BSK na podporu športu a mládeže;
- spracovávanie návrhov investícií do hnuteľného a nehnuteľného majetku škôl a školských
zariadení slúžiaceho na zabezpečovanie rozvoja športu;
- usmerňovanie škôl a školských zariadení pri zabezpečovaní výchovnovzdelávacieho procesu z
pohľadu mimo-vyučovacích aktivít;
- dohľad nad zabezpečovaním kontroly hospodárnosti a účelovosti využívania finančných
prostriedkov účelovo poskytnutých Úradom BSK v uvedených oblastiach.
Zamestnanecké výhody, benefity
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- stabilné zamestnanie v regionálnej samospráve
- program vzdelávania podporujúci odborný rast
- 13. a 14. plat
Informácie o výberovom konaní
Miesto práce: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Termín nástupu: 01. 08. 2018, príp. dohodou
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možným predĺžením na
dobu neurčitú
Požiadavky na zamestnanca:
- znalosť legislatívy v oblasti školstva, športu a mládeže,
- skúsenosť s prípravou a realizáciou projektov, skúsenosť s prípravou medzinárodných projektov
vítaná,
- skúsenosť s prácou vo verejnej správe vítaná,
Požadovaná prax: riadiaca prax najmenej 5 rokov, resp. 5-ročná prax s prípravou a realizáciou
projektov
Vašu žiadosť/motivačný list a životopis prosím zašlite na adresu:
melania.durdovanska@region-bsk.sk do 10. 7. 2018
Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať stanovené požiadavky.
Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, budeme Vás kontaktovať telefonicky a pozveme Vás na
osobné stretnutie.
Kontaktná osoba
Mgr. Igor Urbančík, 02/48264825
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.7.2018 (ostáva ešte 11 dní)

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Ostatné znalosti
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Vodičský preukaz
B
Počet rokov praxe
5
Osobnostné predpoklady a zručnosti
zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť,
spoľahlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve, schopnosť motivovať podriadených

Inzerujúca spoločnosť
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Stručná charakteristika spoločnosti
Bratislavský samosprávny kraj - verejná správa
Počet zamestnancov
150-199 zamestnancov
Adresa spoločnosti
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
http://www.bratislavskykraj.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: JUDr. Melánia Durdovanská
Tel.: +421248264301
E-mail: poslať životopis

https://www.profesia.sk/praca/bratislavsky-samospravny-kraj/O3434875?print=1

29. 6. 2018

