
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO W PROJEKCIE  
 
 
 

EDUBOX Emilia Grzęda, w związku z realizacją projektu 
 

„Edukacja przedszkolna- Inwestycją w przyszłość dziecka w Gminie Suchy Las” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
- Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 

szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  
Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna 

 

ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator projektu 
 

 

Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2019 r. 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

 prowadzenie działań związanych z koordynacją projektu, 

 nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektu.  

 przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji.  

 nadzór nad sprawozdawczością i realizacją zamówień i usług, zgodnie z zasadą 

konkurencyjności i efektywnego zarządzania i obowiązującymi przepisami;  

 nadzór nad harmonogramem rzeczowo- finansowym, nadzór nad harmonogramem płatności 

projektu. 

 

Wymagania wobec kandydatek i kandydatów: 

 Wykształcenie wyższe, 

 doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, 

 bardzo dobra znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

 dobre umiejętności komunikacyjne i analityczne; 

 biegła znajomość obsługi komputera, Windows i MS Office; 



 
 komunikatywność; 

 umiejętność pracy w grupie; 

 systematyczność i dokładność; 

 

Oferowane warunki: 

 możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego; 

 praca w przyjaznym zespole, w bardzo dobrej atmosferze; 

 możliwość rozwoju zawodowego; 

 elastyczny dzienny czas pracy; 

 

Sposób aplikowania: 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z klauzulą zgody o treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 

z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

 

Dane kontaktowe: 

Os. Poziomkowe 5 lok. 1,  62-002 Suchy Las, mail: info.supel@gmail.com, tel 570 840 530 

mailto:info.supel@gmail.com

