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Projektový/á a finančný/á manažér/ka (eurofondové projekty) 

 

 

Reforma verejnej správy môže byť úspešná, len ak ju realizujú šikovní ľudia. Staň sa súčasťou 

projektového tímu Útvaru hodnoty za peniaze a riaď projekty, ktoré menia prístup, akým štát nakladá s 

verejnými zdrojmi. 

Manažuj projekt, ktorý zabezpečuje špičkové zahraničné vzdelávanie pre štátnych analytikov. Umožníš stovkám 

analytikov z 20 partnerských inštitúcií účasť na kurzoch a stážach na najlepších svetových univerzitách. Ako 

projektový/á a finančný/á manažér/ka (PFM)1 budeš zodpovedný/á za organizačnú a finančnú stránku projektu, 

spoluprácu rezortnými partnermi aj externými odborníkmi, zúčtovanie výdavkov, monitorovanie a reportovanie. 

V tíme 4-5 ľudí sa zároveň môžeš podieľať na príprave, rozbehnutí a realizácii ďalších projektov, ktoré budú 

pokračovaním reformy Hodnota za peniaze. 

 Náplň práce 

• koordinácia a spolupráca s analytickými jednotkami na rôznych orgánoch verejnej správy a 

vzdelávacími inštitúciami v zahraničí,  

• komunikácia s riadiacim orgánom OP EVS (zmeny zmluvy, metodické usmernenia), 

• monitorovanie projektu a sledovanie plnenia cieľov (monitorovacie správy, reportovanie vedeniu), 

• príprava podkladov k projektom pre rôznych aktérov a ich prezentácia (prezentácie, tabuľky, analýzy), 

• posudzovanie oprávnenosti výdavkov a zabezpečenie ich zúčtovania za všetkých partnerov (zber 

podkladov a príprava žiadostí o platbu). 

Odborné požiadavky 

• skúsenosti z prostredia tvorby a riadenia eurofondových projektov (poskytovateľ alebo prijímateľ), 

• výstižné a zrozumiteľné písomné a ústne vyjadrovanie, 

• znalosť MS Word, MS Excel  a MS Powerpoint na pokročilej úrovni, 

• schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike, 

• kritické myslenie, zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh, 

• pokročilá znalosť angličtiny (B2 a vyššie), 

• vysokoškolské vzdelanie preferovane ekonomického alebo manažérskeho zamerania. 

Ponúkame 

• pozícia na plný pracovný úväzok do marca 2021, preferovaný nástup október 2019, 

• benefity (príspevok 80 eur mesačne na tretí pilier, 5 dní dovolenky naviac, sick day, flexibilný pracovný 

čas a home-office, 10 dní PN s 80% náhradou mzdy), 

• skvelý kolektív, neformálna atmosféra, pravidelné tímové akcie, 

• ponúkaný plat od 1 200 eur + výkonnostné odmeny. 

 

 

  

                                                           
1 Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie. 

Ak Vás ponuka zaujala, prosím zašlite nám svoje CV na adresu: hr.uhp@mfsr.sk. 

 

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/kariera/spickove-vzdelavanie-analytikov/
mailto:hr.uhp@mfsr.sk
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Kto sme 

Útvar hodnoty za peniaze zastrešuje aktivity Ministerstva financií, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí 

vo verejnom záujme a zlepšujú tak výsledky slovenského verejného sektora. Ide najmä o reformu pravidiel, 

nastavenie procesov a posilnenie inštitúcií. Hlavnými výstupmi ÚHP sú revízie verejných výdavkov a ad-hoc 

analýzy. 

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/o-uhp/o-uhp.html

