
 

 

 

 

MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta 

Administratívny pracovník MAS 

 

Opis pracovnej pozície: 

Pracovná zmluva na 6 hodinový úväzok od 17.01.2022 do 31.12.2023 

Hrubá mzda: 555,00 EUR 

Pracovná doba: pondelok – piatok od 09:00 – 15:30 hod (vrátane ½ hod. obedňajšej prestávky) 

Miesto výkonu práce: Rožňava, Krásnohorská Dlhá Lúka 

 

Požiadavky na zamestnanca – výberové kritériá: 

Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou 

Dĺžka praxe: 1 rok v administratíve výhodou 

Cudzie jazyky: anglický – na komunikatívnej úrovni, maďarsky – na komunikačnej úrovni výhodou 

Počítače: pokročilá znalosť Word, Excel, PowerPoint, mailová komunikácia 

Vodičské oprávnenie: skupina B výhodou 

Ďalšie požiadavky: 

 znalosť registratúry a registratúrnych postupov, 
 prehľad o území MAS (inštitúcie, história, miestne zvyky a tradície), 
 prax v oblasti regionálneho rozvoja alebo cestovného ruchu výhodou, 

Náplň práce: 

 informačná, organizačná a evidenčná práca kancelárie MAS (napr. organizačné zastrešenie 
zasadnutí orgánov MAS), 

 vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných 
zásad organizácie, 

 spracovanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad 
organizácie, 

 vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného 
útvaru, 

 zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektových zložiek užívateľov), 
 spracovanie monitorovacích správ, 
 výkon kontroly výročných / záverečných / následných monitorovacích správ projektov, 
 priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektov, 



 
 

 konzultácie k potenciálnym projektom užívateľov, konzultácie k projektom užívateľov, 
 vykonávanie animačných aktivít, 
 poskytovanie súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh 

 

Požadované doklady k žiadosti o prijatie do zamestnania: 

 žiadosť o pracovnú pozíciu s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla, 
 profesionálny životopis, 
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – kópia, 
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov, 
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 
 odporúčanie alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov a organizácií 

– nepovinné. 

 

Informácie o výberovom konaní: 

 záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu musia doručiť sken podpísanej písomnej žiadosti 
o prijatie do zamestnania s prílohami na e-mailovú adresu: info@masgemerrv.sk, v predmete 
uviesť: Výberové konanie – administratívny pracovník, 

 uzávierka na predkladanie žiadostí je: 09.01.2022 
 uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor e-mailom / telefonicky. 

 

Termín nástupu do zamestnania: 17. januára 2022 

 

 

V Rožňave,  13.12.2021 

 
 

 

 

 

 

 

  


