
POWIŚLAOSKA SZKOŁA WYŻSZA 

Prowadzi rekrutację na stanowisko 

Specjalista ds. Projektów UE 
 

Miejsce pracy: KWIDZYN 

 

Zakres obowiązków: 

 Przygotowywanie Zapytao ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 Wsparcie kadry administracyjnej i dydaktycznej / badawczo-dydaktycznej w realizacji 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 

 Realizacja projektu oraz wsparcie kierownika działu projektów w realizacji poszczególnych 

projektów (realizacja poszczególnych działao merytorycznych, związanych z zamówieniami 

publicznymi, promocją projektu, rekrutacją beneficjentów etc. zgodnie z wytycznymi umowy 

finansowej oraz zasadami poszczególnych programów) 

 Przygotowywanie wniosków o płatnośd oraz wsparcie w przygotowywaniu raportów 

merytorycznych związanych z rozliczaniem projektów 

 Udział w przygotowywaniu dokumentacji do postępowao – zasada konkurencyjności, 

rozeznanie rynku 

 Zapewnienie zgodności realizacji projektów z zasadami Programów, wytycznymi Instytucji 

Pośredniczących i zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

 Przygotowywanie raportów wewnętrznych dotyczących postępów w realizacji projektów 

 Wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy 

Strukturalnych UE 

 Monitorowanie źródeł finansowania projektów, w szczególności z Funduszy Strukturalnych 

UE dotyczących edukacji i rozwoju / Funduszy Ministerialnych / innych 

Wymagania: 

 Udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji do postępowao – 

zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku 

 Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE (przygotowywanie 

wniosków o płatnośd, raportów merytorycznych, wsparcie w rozliczeniu projektów, SL2014 

itp.) 

 Wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze nauk społecznych lub ścisłych 

 Znajomości zasad finansowania projektów w ramach Funduszy Strukturalnych UE 

 Znajomośd zagadnieo związanych ze stosowaniem w praktyce zasady konkurencyjności 

 Doświadczenie w realizacji kilku projektów jednocześnie 

 Umiejętnośd pracy pod presją czasu i dotrzymywania terminów narzuconych przez jednostkę 

finansującą 



  Analitycznośd, dokładnośd, orientacja na szczegóły związana z pracą na dokumentacji 

projektowej 

 Umiejętnośd pracy w grupach zadaniowych; 

 Umiejętnośd wyznaczania priorytetów 

 Otwartośd, elastycznośd, umiejętnośd myślenia koncepcyjnego, nastawienie na poszukiwanie 

rozwiązao 

 Zaawansowana znajomośd arkuszy kalkulacyjnych 

 Samodzielnośd i odpowiedzialnośd w realizacji zadao; 

 Terminowośd 

Mile widziane: 

 Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszu PO-WER, w tym NCBiR / 

NAWA/Ministerstwo Zdrowia / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / innych 

 Wykształcenie w zakresie zarządzania projektami 

 Dobra znajomośd języka angielskiego 

 Doświadczenie w pracy na uczelni wyższej mile widziane 

Oferujemy: 

 Zatrudnienie w oparciu o mowę o pracę 

 Możliwośd rozwoju zawodowego i osobistego, w tym zniżki na studia licencjackie / 

magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny 

 Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i 

opiniotwórczych ekspertów 

Wymagane dokumenty: 

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), 

 list motywacyjny, 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

 kserokopie zaświadczeo o ukooczonych kursach i szkoleniach, 

 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte 

umiejętności. 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:  

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. 

Jeśli wyrażają Paostwo zgodę na pozostawienie Paostwa dokumentów na potrzeby przyszłych 

rekrutacji prosimy o zawarcie dodatkowo klauzuli: 

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 przyszłych rekrutacji. 



 

Wymagane dokumenty należy składad w Kancelarii Powiślaoskiej Szkoły Wyższej (pok. 26 – II piętro) 

przy ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn 

w godzinach 8.00-16.00 w terminie do 27 września 2020 r. 

lub drogą elektroniczną na adres: 

rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl 

Teczka z dokumentami powinna zawierad dopisek: dotyczy rekrutacji na stanowisko:  

Specjalista ds. Projektów UE 

Uczelnia zastrzega sobie możliwośd kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do 

powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

Złożone dokumenty można będzie odebrad w Kancelarii Powiślaoskiej Szkoły Wyższej przy  

ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn (pok. 26 - II piętro ) w terminie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. 

w godzinach 8.00 -16.00. 

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

została wyrażona zgoda jak powyżej. 

 


