
         Gliwice, 12 grudnia 2013r.  

OGŁOSZENIE O PRACĘ  

 

Firma Centrum Kształcenia PRYMUS Antoni Drynda Bohdan Komisarczyk s.c. zatrudni na umowę o pracę na czas 

określony w wymiarze 1 etatu kierownika projektu realizowaną w ramach projektu „Młodzi konkurencyjni 

wykwalifikowani” dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 

6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 24 osób bezrobotnych absolwentów techników z Zabrza w 

wieku 19-24 lata.   

 

Miejsce i termin składania aplikacji 

Prosimy o złożenie cv w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku, do godz. 15.00, w siedzibie biura projektu przy 

ul. Wolności 262/216 w Zabrzu, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na 

adres e-mail: prymus@prymus.zabrze.pl.  

Życiorys musi posiadać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji i 

realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Kandydat może dołączyć ewentualnie inne dokumenty weryfikujące spełnianie wymagań.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość porozmawiania z kandydatem w terminie uzgodnionym przez obie 

strony i ewentualnie z innymi podmiotami podanymi w życiorysie zawodowym w celu zbadania wiarygodności 

kandydata i spełniania wymagań.  

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo kontaktu z osobą, która zgodnie przedstawionym cv spełnia warunki i 

wymagania stawiane kierownikowi projektu.  

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności kierownika projektu: 

1) odpowiada za całość zadań w projekcie, w tym za monitoring projektu, 

2) nadzoruje prace zespołu, 

3) zarządza rekrutacją kosztami i zamówieniami w tym dostawami, 

4) odpowiada za kontakty z instytucjami zewnętrznymi, głównie z Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia, 

5) przygotowuje wniosek o płatność, kwartalny harmonogram form wsparcia, harmonogramy płatności, 

6) realizuje zasadę konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami, 

7) zatwierdza merytorycznie dokumenty księgowe i dokonuje kontroli budżetu i harmonogramu 

projektu, 

8) przygotowuje zmiany w projekcie i weryfikuje zmiany w wytycznych dotyczących EFS w kontekście 

ewentualnych zmian w projekcie; 

9) dokonuje innych niezbędnych czynności związanych z zarządzaniem projektem, które wynikną w tracie 

realizacji projektu w celu prawidłowej realizacji projektu.  

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy: od dnia rozstrzygnięcia postepowania nie później niż 7 stycznia 2014. 

do 30 kwietnia 2015 r. 

Miejsce pracy: Zabrze 

Czas pracy miesięcznie: 1 etat 

Sposób zatrudnienia – Kodeks Pracy, umowa na czas określony  

 

Wymagania dotyczące Kierownika Projektu:  

- wykształcenie wyższe,  

- znajomość tematyki funduszy UE, 

- umiejętność w zarządzaniu projektami i prowadzeniu projektów szkoleniowych,  

- minimum pięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

- wysokie umiejętności interpersonalne i pracy w zespole,  

- mile widziana – certyfikacja w zarządzaniu projektami.  

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Antoni Drynda 

prymus@prymus.zabrze.pl, tel. 32/7761350. 

 

 

…………….…………………………………….  

 Podpis osoby upoważnionej 


