W związku z dalszym rozwojem naszej grupy kapitałowej specjalizującej się w pozyskiwaniu środków
z Unii Europejskiej i zarządzaniu projektami skierowanymi do JST szukamy ambitnych osób
na stanowisko:

Specjalista ds. szkoleń unijnych
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§
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ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
zadania w ramach projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków UE (PO WER)
opracowywanie harmonogramów szkoleń
nadzór nad realizacją szkoleń zgodnie z harmonogramem
komunikacja z uczestnikami szkoleń (pracownikami samorządowymi)
współpraca z wykonawcami odpowiedzialnymi za szkolenia, tj. trenerzy, obsługa
informatyczna szkoleń on-line, dostawcy materiałów szkoleniowych
współpraca z Partnerami projektu (związki JST)
archiwizacja dokumentacji projektowej i monitoring wskaźników
wprowadzanie danych uczestników projektu do systemu teleinformatycznego
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OCZEKUJEMY:
wykształcenie minimum średnie
bardzo dobra znajomość komputera, w tym programów MS Excel i MS Word
wysoka komunikatywność, zaangażowanie i kultura osobista
brak obaw przed rozmowami telefonicznymi
doskonała organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność
umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
zainteresowanie tematyką zarządzania projektami
mile widziana znajomość wytycznych i dokumentów dotyczących realizacji projektów EFS
mile widziane doświadczenie we współpracy z samorządami
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OFERUJEMY:
stałe zatrudnienie na umowę o pracę (1 etat)
praca biurowa w trybie rotacyjnym = dom/biuro (Poznań, ul. Naramowicka 154)
wynagrodzenie netto do 3 000 zł (w zależności od posiadanego doświadczenia)
pracę w przyjaznej i miłej atmosferze w Poznaniu
współpracę z doświadczonym zespołem
przyjazną atmosferę i zadaniowe podejście do pracy
zdobycie interdyscyplinarnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów dla JST
możliwość rozwoju osobistego – awansu w zakresie zespołu realizującego projekty UE
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REKRUTACJA:
rekrutację prowadzimy w trybie ciągłym
zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
a.kubiak@euroinnowacje.com
w temacie wiadomości prosimy o wpisanie: Specjalista ds. szkoleń

APLIKACJĘ PROSZĘ OPATRZYĆ JEDNĄ Z KLAUZUL:
§
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych
procesów rekrutacyjnych Euro Innowacje sp. z o.o.”
§
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnych procesów
rekrutacyjnych, ale nie wrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych
procesów rekrutacyjnych Euro Innowacje sp. z o.o.”

