
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA 

prowadzi rekrutację na stanowisko 

Zastępca koordynatora projektu 

(zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę) 

 

 Główne zadania: 

1. Przyjmowanie i archiwizacja dokumentów projektowych, monitorowanie procesu 

rekrutacji i administrowanie baz danych uczestników projektu i obsługi projektu.  

2. Obsługa i wprowadzanie wymaganych umową z IP danych do systemu SL2014 (w tym 

przygotowywanie wniosków o płatność w uzgodnieniu i pod kontrolą Działu 

Kwestura). 

3. Monitorowanie szczegółowego budżetu projektu w uzgodnieniu z koordynatorem 

projektu. 

4. Dokonywanie analizy rynku i/lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych 

(stosowanie zasady konkurencyjności) w uzgodnieniu z koordynatorem projektu. 

5. Sporządzanie okresowych zestawień: sprawozdań finansowych, sprawozdań 

rozliczeniowo – finansowych projektu, etc. 

6. Opisywanie dowodów księgowych w powiązaniu z harmonogramem projektu, 

księgowanie dokumentów związanych z realizacja projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi realizacji projektów w uzgodnieniu i pod kontrolą Działu 

Kwestura. 

7. Przygotowywanie informacji o realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi promocyjno-

informacyjnymi zawartymi w umowie z IP. 

8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Koordynatora Projektu mające na celu 

prawidłową realizację projektu. 

Wymagania: 

 Wykształcenie średnie/wyższe (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, 

finanse, zamówienia publiczne), 

 Min. rok doświadczenia w pracy administracyjnej w tym. przy projektach z Funduszu 

Europejskiego, 

 Znajomość języka angielskiego, 

 Umiejętność pracy pod presją czasu, 

 Komunikatywność, 

 Łatwość nawiązywania kontaktów,  

 Zdolności interpersonalne,  

 Kultura osobista,  

 Łatwość podejmowania decyzji,  

 Sprawna i efektywna organizacja pracy. 

 
Wymagane dokumenty: 



 CV, 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte 

umiejętności. 

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii  

 Powiślańskiej Szkoły Wyższej (pok.17) przy ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn 

w godzinach 8.00-16.00 w terminie do 14 lutego 2019r. 

lub drogą elektroniczną na adres: 

rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl 

 

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami  

oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie 

wybranego kandydata. 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Kancelarii Powiślańskiej Szkoły Wyższej przy 

ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn (pok. 17) w terminie od 16.02.2019r.  

w godzinach 8.00 -16.00. 

 

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w ww. terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu. 
 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji.  
 

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
aktualnej rekrutacji.  
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