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Predmet:  

 

Výberové konanie 

 

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline vypisuje výberové konanie na obsadenie jednej pozície 

odborného zamestnanca v rámci projektu ERA Chair implementovanom na Univerzitnom 

vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 Ukončené vzdelanie 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania. 

 

Požiadavky:  

 Skúsenosti s administráciou európskych projektov (7.RP, H2020); 

 Skúsenosti s organizáciou vedeckých podujatí; 

 Skúsenosti s projektmi z oblastí Inteligentných Dopravných Systémov a/alebo Informačných 

a Komunikačných Technológií sú považované za pridanú hodnotu; 

 Excelentné komunikačné zručnosti v anglickom jazyku; 

 Entuziazmus pre nekonvenčné riešenia, kreativita a vízia; 

 Bezúhonnosť. 

 

Popis práce:  

 Zodpovednosť za administratívne a finančné riadenie európskych projektov; 

 Organizácia vedeckých podujatí; 

 Spolupráca pri príprave správ a výstupov projektov; 

 Spolupráca pri komunikácií s partnermi projektov, externými organizáciami a Európskou 

komisiou; 

 Získavanie finančných zdrojov na výskum z národných a medzinárodných programov; 

 Rozširovanie medzinárodnej akademickej spolupráce v rámci ERA Chair tímu. 

 

Miesto výkonu práce: Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika 

 

Predpokladaný termín nástupu: január 2018 

 

Požadované dokumenty (v AJ):  

 Prihláška do výberového konania 

 Curriculum Vitae  

 Kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní 

 Písomné prehlásenie o pravdivosti predkladaných informácií a dokumentov. 

 

Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať preukázanie 

bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace. 

Úspešný uchádzač o zamestnanie, ktorý získal požadované vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o 

uznaní vzdelania ešte pred uzatvorením pracovného pomeru. 

 

Prihlášku s podpísanými kópiami dokumentov doručte do 3. decembra 2017 na adresu:  



Žilinská univerzita v Žiline, Oddelenie personálnej a sociálnej práce, Univerzitná 

8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika,  
 

alebo e-mailom na adresu: erachair@uniza.sk (vyžadujú sa skenované kópie dokumentov). 
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