
W związku z rozwojem Biura Projektów 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ogłasza nabór na stanowisko:  

Specjalista ds. Funduszy Unijnych 

Miejsce pracy: Sosnowiec 

Region: śląskie 

Osoba zatrudniona jako specjalista ds. funduszy unijnych odpowiedzialna będzie za: 

 Pozyskiwanie środków/funduszy na projekty badawczo-rozwojowe oraz projekty 

inwestycyjne 

 Przygotowywanie wniosków badawczych, szkoleniowych w ramach konkursów 

 Nadzór nad obsługą administracyjną wniosków, przygotowywaniem sprawozdań, 

harmonogramów i rozliczeń 

 Opracowanie merytoryczne wniosków i rozliczanie grantów i dotacji 

Oczekujemy: 

 min. 3-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych i krajowych 

 min. 2-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze 

środków unijnych i krajowych (w szczególności projektami szkoleniowymi i badawczo - 

rozwojowymi) 

 doświadczenie w koordynacji procesu raportowania i rozliczania projektów dofinansowanych 

ze środków unijnych i krajowych 

 wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse , zarządzania) 

 znajomość języka angielskiego 

 samodzielność i dobra organizacja pracy 

 umiejętność pracy pod presją czasu 

 dyspozycyjność 

 lojalność i uczciwość 

 umiejętność prowadzenie kilku projektów jednocześnie 

 dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 

 prawo jazdy Kat. B 

Zapewniamy: 

 Przyjazną atmosferę pracy 

 Możliwość rozwoju zawodowego 

 Pracę w młodym, dynamicznym zespole 

 Wsparcie organizacyjne 

 Niezbędne narzędzia pracy 

 Możliwość wykazania się własną inicjatywą i autorskimi pomysłami 

 Stałą umowę o pracę 



Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

Forma i termin składania: 

CV oraz list motywacyjny należy dostarczyć osobiście do Działu Kadr lub przesłać 

pocztą/kurierem na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, 

z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. funduszy unijnych” lub przesłać w 

formie elektronicznej  do 30  sierpnia 2015r. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. 

U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanitas w 

Sosnowcu." 

 


