
Via Carpatia EGTC  

pályázatot hirdet pénzügyi menedzseri munkakör betöltésére 

 A Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a 

továbbiakban: Via Carpatia EGTC) pályázatot hirdet pénzügyi menedzseri munkakör 
betöltésére. 

A munkáltató megnevezése: Via Carpatia EGTC 
Cím: Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66, Košice 
Betöltendő munkakör: a Via Carpatia EGTC pénzügyi menedzsere 
Munkavégzés helye: a Via Carpatia EGTC székhelye 
A munkaviszony típusa: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 

 Pályázati feltételek:  

a) egyetemi, főiskolai végzettség 

b) Nyelvismeret:  

- szlovák nyelv - aktívan (szóban és írásban) 
- angol nyelv - előny 
- magyar nyelv – középfokú szint 

c) Számítógépes ismeretek – felhasználó szintű  

- Microsoft Word 
- Microsoft Excel – haladó szintű  
- Microsoft Outlook 
- Internet használat 
- PowerPoint használat. 
 
 

d) Az anyagi támogatásról szóló kérelmek, fizetési kérelmek, monitoring jelentések 
kidolgozása terén szerzett tapasztalat 

e) Az Európai Strukturális és Beruházási Alapok (KA/ESBA) irányítási rendszerének és 
pénzügyi irányítási rendszerének ismerete 

f) Büntetlen előélet  

g) Személyi előfeltételek:  

 jó kommunikációs készség 



 együttműködési készség 
 önállóság 
 megbízhatóság 
 precizitás 
 következetesség 
 kellemes megjelenés 
 határozottság 

 
A pályázat elbírálásánál előnynek számít: 
 

 1 év gyakorlat uniós alapokból megvalósított projektek területén vagy 1,5 év 
gyakorlat hasonló területen 

 bérszámfejtés területén szerzett tapasztalat 
 Munka Törvénykönyv ismerete 

 
 
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

- részletes szakmai önéletrajz szlovák, magyar és angol nyelven,  

- a legmagasabb elért iskolai végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata, 

- a büntetlen előéletet bizonyító 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

- a pályázó írásos beleegyezése a személyes adatainak a pályázathoz kapcsolódó 
kezeléséhez a 2013. évi CXXII. törvény alapján.; 

 

Az álláshirdetésre való jelentkezését az előírt dokumentumokkal együtt kizárólag postai 
úton a következő címre szíveskedjen megküldeni: 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, 

Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice,  
a borítékot lássa el a következő felirattal: „Pályázat – Via Carpatia EGTC pénzügyi 

menedzser – Nem felbontandó“ legkésőbb 2016. július 31. napjáig. 

 A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes, szakmai beszélgetést folytatunk. 
Az állásinterjú időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők legalább 7 nappal korábban 

írásban vagy telefonon értesítést kapnak. 

A munkakör betöltésének időpontja a támogatási szerződésekhez igazodik.  


