MESTO PREŠOV
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
projektový manažér
Odbor riadenia projektov
u zamestnávateľa
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačný predpoklad:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

2. Iné predpoklady v zmysle zákona
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť

3. Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy (najmä Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
- preukázateľná prax na pozícii projektového manažéra vrátane skúseností s komplexnou
implementáciou projektov financovaných z prostriedkov EÚ
- výborné organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita,
rozhodnosť, odolnosť voči stresu
- ovládanie práce s PC (Microsoft Office)
- znalosť cudzieho jazyka (anglický, nemecký, francúzsky) minimálne na úrovni B1

4. Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (v zmysle bodu 1. Kvalifikačný
predpoklad)
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- profesijný životopis vo formáte EUROPASS
- motivačný list

5. Pracovná náplň:
- riadenie procesov príprav projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 podľa odsúhlasenej
stratégie
- riadenie a koordinácia tímu spolupracovníkov
- tvorba marketingového plánu, manažment a komunikácia projektu (web, sociálne média, promo
materiály)
- realizácia stratégie zapojenia obyvateľov s podporou inštitúcií mesta
- vedenie pravidelných porád
- reportovanie a účasť na pravidelných stretnutiach s vedením mesta Prešov a plnenie
zadefinovaných úloh
- organizácia aktivít a podujatí v rámci mesta a regiónu, najmä mapovanie stavu a potrieb
kultúrneho a kreatívneho sektora, správa verejných výziev na predkladanie projektov, koordinácia
pracovných skupín, menších kreatívnych intervencií, organizácia verejných diskusií, vzdelávacích
workshopov a konferencií
- reprezentácia projektu s hlavným konzultantom a spolupráca na medzinárodnej, regionálnej
a národnej úrovni
- vedenie rozpočtu projektu
- pravidelná komunikácia výsledkov a príprav s vedením mesta Prešov, verejnosťou a predstavenie
projektu na mestskom zastupiteľstve.

6. Predpokladaná základná mzda: od 1 000,00 do 1 732,50 €
7.Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.
8. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí je 18.09.2020 (piatok) o 12.00 hod. V uvedenom termíne musí byť
žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o
účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať. Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s
požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ
KONANIE – projektový manažér/Odbor riadenia projektov – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
Kancelária prednostu
Hlavná 73
080 01 Prešov
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73,
Prešov.

9. Dátum a miesto konania výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.09.2020 (utorok) o 14.00 hod. na Mestskom úrade
v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie vpravo, Malá radná sieň. Účasť na výberovom konaní bude
umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia
všetky doklady požadované v bode 4. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie,
preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v
Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

10. UPOZORNENIE
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2020

