ОБЯВА
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ обявява свободна позиция за „Финансист“,
„Административни дейности“ и „Дигитална инфраструктура“, съгласно НКПД.
Работата е по проект № BG05M2OP001-2.016-0018- „МОДЕРН-А:МОДЕРНизация в

партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“.
Изисквания за заемане на длъжността Финансист:
Образование:
- Магистър икономист
Квалификация:
- 10 години трудов стаж като счетоводител
Описание на длъжността (отговорности и задължения):

-Обработване и осчетоводяване на първични и вторични
счетоводни документи, съгласно утвърдената счетоводна политика и вътрешни
правила.
- Изготвя счетоводни справки за нуждите на проекта.
-Извършва допълнителни текущи задачи, свързани със спецификата
на работата в проекта.
-Изготвяне на финансови отчети.

Изисквания за заемане на длъжността Административни дейности:
Образование:
- Магистър
Квалификация:
- трудов стаж в областта на администрацията
Описание на длъжността (отговорности и задължения):
- административно обслужване на проекта, работа с документация по проекта,
документация на участниците по проекта, документация по задачите на проекта и
др.
Изисквания за заемане на длъжността Дигитална инфраструктура:
Образование:
- Магистър инженер
Квалификация:
- 5 години трудов стаж
Описание на длъжността (отговорности и задължения):
- изграждане и администрация на дигиталната инфраструктура по проекта за екипа
на ТУ – София, интеграция на акаунтите и достъпа до информация на членовете на
ТУ – София в дигиталната инфраструктура по проекта и др.
Заетост: непълно работно време
Период на заетостта по проекта: от 01.02.2022 до 30.11.2023 год.
Работно място: гр. София
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Кандидатите следва да представят автобиография и документи,
необходимите изисквания за заемане на длъжността.
Срок за подаване на документи от 18.02.2022 до 25.02.2022 г.

доказващи

Кандидатурите следва
moderna@tu-sofia.bg

на

да

се

изпращат

по

електронната

поща

адрес:

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.
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