Systémový specialista - odbor investiční
Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace (SŽDC), hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání
Druh PPV

pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracoviště

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Možný nástup

ihned případně dle dohody

Kontakt

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické
podobě na adresu o10sek@szdc.cz, do předmětu e-mailu uveďte:
„Systémový specialista - odbor investiční“

Požadované
vzdělání

VŠ vzdělání ekonomického směru

Požadovaná praxe

vhodné i pro absolventy

Kvalifikační
předpoklady

-

výborná znalost MS Office (především Excel)
práce s čísly a analytické myšlení
schopnost plnit zadané úkoly v zadaných termínech
schopnost prezentace výstupů práce kolektivu

Požadovaný profil

-

proaktivní a iniciativní přístup k řešení problému
svědomitost, pečlivost
komunikativnost

Pracovní náplň

-

u akcí spolufinancovaných z EU kontroluje formální náležitosti
veškerých podkladů nezbytných k úhradě faktur z evropských
finančních zdrojů; vede evidenci faktur u těchto akcí
postoupených na odbor od organizačních jednotek SŽDC
příprava a zpracování žádostí o platbu u spolufinancovaných
projektů z fondů EU vč. jejich předání na SFDI (OPD2, CEF aj.)
monitorování financování přípravy a realizace projektů, tvorba
sestav a analýz pro nadřízené orgány, komunikace s nadřízenými
orgány
zajišťuje podklady k rozborům za vybrané akce spolufinancované
z EU, zpracovává pravidelné reporty výstupů k akcím OPD pro
manažerské řízení

-

-

-

zakládá výpisy z účtů za vratky do jednotlivých zdrojů
komunikuje s jednotlivými organizačními složkami SŽDC ve věci
zpracování a kontroly jimi dodaných podkladů pro zpracování
žádostí o poskytnutí finančních prostředků
zpracovává a finalizuje podklady k uvolnění zdrojů ze SFDI

-

samostatnou, ale i týmovou práci ve skvělém pracovním kolektivu
možnost osobního rozvoje
pracoviště v centru Prahy
pružnou pracovní dobu 37,5 hod týdně
6 týdnů dovolené
jízdní výhody ČD, po 6 měsících i pro rodinné příslušníky
příspěvek na dovolenou
stravenky
volnočasovou kartu MultiSport
po roce příspěvek na životní a penzijní pojištění aj.

-

Nabízíme

Co je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace?





Již 15 let plníme funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice.
Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice.

