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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu  

odborného referenta programu EÚ ERASMUS (oblasť mládeže) 
 
 

Charakteristika 
zamestnávateľa 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca 
s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. 
Základné témy aktivít organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú účasť mládeže 
na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, 
neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.  
 

Miesto výkonu 
práce 

Bratislava 
 
 
 

Druh pracovného  
pomeru  
 

Hlavný pracovný pomer – zastupovanie počas MD a RD 

Termín nástupu  16.03.2020  

Plat 1300 Eur brutto  

  

Náplň práce Plní úlohy vyplývajúce z náplne činnosti Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre 
oblasť mládeže a športu v súlade s medzinárodnými dokumentmi schválenými Európskou 
komisiou.  
Zodpovedá za administrovanie jednotlivých akcií programu EÚ Erasmus+ (oblasť mládeže) 
v plnom rozsahu určenom medzinárodnými dohodami a zmluvami o účasti SR v 
komunitárnom programe EÚ Erasmus+ (ďalej len „program“).  Samostatne zabezpečuje 
systém realizácie príslušnej akcie programu v SR.   
Zodpovedá za nadväzovanie, udržiavanie a rozvoj kontaktov s organizáciami, skupinami a 
osobami v SR, pre ktoré je program určený.   
Spolupracuje pri udržiavaní a  rozvíjaní  vzťahov s Národnými agentúrami v ostatných 
programových krajinách programu v zmysle zásad programu.   
Zabezpečuje informovanosť subjektov, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre 
mladých ľudí v SR o možnostiach zapojenia sa do akcií programu.   
 

Požiadavky na zamestnanca 
 
Vzdelanie Vysokoškolské II. stupňa, požadovaná prax min. 2 roky  

 
Znalosti 
 

Anglický jazyk - aktívne – slovom aj písmom 
 
Microsoft Windows – pokročilý používateľ 
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Microsoft Outlook – pokročilý užívateľ 
Microsoft Word – pokročilý používateľ  
Microsoft Excel – pokročilý používateľ 
Microsoft PowerPoint – pokročilý používateľ 
 
 
 

Požadovaná prax 
a osobnostné 
predpoklady 
uchádzača 

Kultivovaný písomný a ústny prejav 
Komunikácia s externým prostredím ( konzultovanie a prezentovanie ) 
Samostatnosť, koordinovanie, organizovanie a plánovanie práce 
Flexibilita, zodpovednosť 
Schopnosť tímovej práce  
Odolnosť voči stresu 
Ochota cestovať (výkon tuzemských a zahraničných pracovných ciest)  
Konštruktívny prístup k riešeniu problémov 
Všeobecný prehľad o mládežníckej politike 
Zručnosť v práci s technológiami IKT 
Vodičský preukaz skupiny B  
 

Ponúkame Prácu v dynamickom kolektíve 
Pružný pracovný čas 
Príjemné pracovné prostredie 
Týždeň dovolenky nad rámec zákona 
 
 

Informácie o výberovom konaní  
Životopis spolu s motivačným listom a žiadosťou o prijatie do zamestnania posielajte, prosím, e-mailom 
na adresu: jaroslava.bartekova@iuventa.sk do 02.03.2020  
 
Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budú pozvaní na osobné stretnutie. 
 
Životopis, motivačný list a tiež žiadosť o prijatie do zamestnania, prosím, zasielajte oddelene v 
samostatných súboroch. 
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem. 

 


