Наименование на проекта

Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина“ (ПЕРИМЕД)

Номер на договора

BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Партньор по проекта

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Място на изпълнение

гр.Пловдив 4000, ул.“Костаки Пеев“ № 21

Позиция
попо
проекта:
Позиция
проекта:

ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ
ЕКСПЕРТ
ФИНАНСОВ

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Образование:
• Висше образование със степен Магистър/Бакалавър;
Квалификация и опит:
• Общ счетоводен опит – минимум 10 години в областта;
• Опит по финансово управление, водене на счетоводство на публичноправна
организация, от който практически опит в управлението и отчитането на проекти,
в т.ч. с европейско финансиране – минимум 3 години;
• Опит и умения за работа с компютърна периферия (MS Office, задължително
високо ниво на Excel) и със счетоводни продукти и платформи;
• Добро познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност,
счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;
• Добро познаване на нормативните актове свързани с данъчното и осигурително
законодателство и основните положения на трудовото и гражданското законодателство;
• Познава нормативните актове, касаещи организацията, нормирането и
възнаграждението на труда;
• Умение за боравене и анализ на цифрова информация;
• С предимство ще се разглеждат кандидати с опит и познания в работата с
електронен модул за управление на проекти и отчитане, съгласно изискванията на
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Регламент (ЕО) № 1303/2013, като Информационна система за управление и
наблюдение (ИСУН 2020).
Функции:
• Организира финансовото управление в рамките на проекта и обработката на
счетоводната документация;
• Изготвя счетоводни отчети, справки и ведомости, съгласно българското
законодателство и изискванията на УО по проекта;
• Подготвя и координира изпълнението на финансови решения по дейността на
партьора по проекта;
• Изготвя и изпраща след одобрение финансови отчети и осъществява връзка със
съответните институции;
• Поддържа счетоводен архив.
Отговорности по проекта:
• Да оказва счетоводна подкрепа на екипа в управлението на проекта;
• Да знае, осъществява и контролира финансово-счетоводните документи,
свързани с изпълнението на договора за безвъзмездна финасова помощ, като
подпомага финасовото изпълнение;
• Да е запознат и да спазва указанията на УО за финансово изпълнение на
проекти по ОП „НОИР“;
• Да осъществява контрол по разходването на средствата, съгласно проектния
бюджет;
• Да подготвя финансовите отчети за изразходването на средствата;
• Да организира съхранението и бързия достъп до финасовата проектна
документация.
Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други
съпътстващи документи на e-mail: projects@uni-plovdiv.bg до 18.02.2020г вкл.
Лице за контакт: Цветелина Иванова
Телефон: 032/261 401
Всички данни, предоставени от Вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат
използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по
документи кандидати.
Дата: 11.02.2020 г.
гр. Пловдив
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