
EZÚS Via Carpatia 
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Vedúci referátu riadenia a koordinácie 

 
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným (ďalej len 

EZÚS Via Carpatia) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúci referátu riadenia 
a koordinácie. 
 
Názov zamestnávateľa: EZÚS Via Carpatia 
Adresa: Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66, Košice 
Obsadzovaná funkcia: Vedúci referátu riadenia a koordinácie EZÚS Via Carpatia  
Miesto výkonu práce: na sídle EZÚS Via Carpatia  
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer 
 
Podmienky výberového konania: 
 

a) Ukončené vysokoškolské vzdelanie  
 

b) Jazykové znalosti: 
 
- slovenský jazyk - aktívne (slovom aj písmom) 
- anglický jazyk - úroveň stredne pokročilá 
- maďarský jazyk - úroveň stredne pokročilá 
 

c) Počítačové znalosti – používateľ 
 
- Microsoft Word  
- Microsoft Excel  
- Microsoft Outlook  
- Internet  
- PowerPoint  
 

d) Bezúhonnosť 
 

e) Osobnostné predpoklady: 
 
 organizačné schopnosti 
 schopnosť motivovať ľudí 
 schopnosť delegovať a rozdeľovať úlohy 
 zodpovednosť 
 spoľahlivosť 
 komunikatívnosť 

 
f) Vítaná prax v odbore minimálne 2 roky 



Uchádzač predloží písomnú prihlášku o zaradenie do výberového konania spolu s týmito 
prílohami: 
- profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom a anglickom jazyku, prípadne 

v maďarskom jazyku,  
 

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
 

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
 

- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

 
 
 
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte 

výlučne poštou na adresu:  
 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, Námestie 

Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie – 
Vedúci referátu riadenia a koordinácie EZÚS Via Carpatia – Neotvárať“ s uvedením adresy 

odosielateľa najneskôr do dňa 31.07.2016 (vrátane). 
 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.  
O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne alebo 
telefonicky najmenej 7 dní pred jeho začatím. 
 
Termín nástupu závisí od podmienok grantových zmlúv. 
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