Jsme Fond dalšího vzdělávání, fond, který sdružuje informace, znalosti a odborníky. Pomáháme lidem růst,
uplatnit se na trhu práce i ve společnosti. Právě hledáme nové kolegy nebo kolegyně na pozici:

FINANČNÍ MANAŽER SENIOR
(v rámci projektů financovaných z prostředků OP Zaměstnanost)
Požadavky:
-

VŠ, případně SŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru doplněné praxí v oboru (min. 1 rok)
Zkušenost v oblasti strukturálních fondů Evropské unie
Samostatnost, časová flexibilita
Práce s MS Office (zejména excel) na výborné úrovni
Komunikativnost a týmového ducha
Proaktivní přístup, schopnost řešit více úkolů s důrazem na detail
Pečlivost, spolehlivost
Výhodou znalost ERP systému Helios Green
Trestní bezúhonnost

Náplň práce:
-

Příprava projektových záměrů v rámci OP Z, tvorba rozpočtů projektů a finančních plánů v souladu
s pravidly způsobilých výdajů
Nastavování interních finančních procesů realizace projektů, tvorba interních metodik
Kontrola účetních dokladů a jejich příprava k zaúčtování
Sledování čerpání rozpočtů projektů, práce s výstupy z účetnictví organizace
Příprava zpráv o realizaci projektu, včetně žádostí o platbu
Tvorba predikcí čerpání a pravidelných reportů pro vedení organizace
Zodpovědnost za finanční řízení projektu
Připomínkování interních směrnic a metodik organizace

Nabízíme:
-

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou
Zajímavou a odpovědnou práci v oboru strukturálních fondů EU v příjemném a zkušeném kolektivu
Odpovídající mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
5 týdnů dovolené
Indispoziční volno
Pružnou pracovní dobu
Pracoviště v Praze 7 – Holešovicích

Termín nástupu: Ihned nebo dle dohody
Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů)
a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě na adresu: personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte
“Finanční manažer senior“) nebo poštou na adresu: Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 876/7, 170 00
Praha 7.

FDV zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR, pouze v
nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje
FDV pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR. K osobním údajům mají
přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro FDV. Tyto osoby
zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.

Fond dalšího vzdělávání
Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7

Datová schránka ID: hxu5e9c
IČ: 00405698
Číslo účtu: 33531641/0100

info@fdv.mpsv.cz
www.ofdv.cz

