
 

                                                                                                                 Słupsk, 05.02.2018 r. 

 

Akademia Pomorska w Słupsku w związku z realizacją projektu pt. „Nowa infrastruktura                           

i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim 

Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” realizowanego w ramach umowy                  

o dofinansowanie nr RPPM.04.02.00-22-0003/16-00 ogłasza konkurs na stanowiska do projektu: 

- Specjalista ds. zamówień publicznych 

 

1) Specjalista ds. zamówie ń publicznych 

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe, 

- biegła obsługa komputera, 

- bardzo dobra organizacja pracy, 

- wysoka kultura osobista, komunikatywność, 

- doświadczenie w pracy z projektami unijnymi (mile widziane), 

-     min. 5 lat stażu pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych. 

Zadania pracownika: 

- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji przetargowej 

do wszystkich postępowań w trakcie realizacji projektu, 

- prowadzenie procedur zamówień publicznych przeprowadzanych w ramach Projektu, 

- zamieszczanie informacji o postępowaniach przetargowych zgodnie z obowiązującą 

ustawą Pzp w ramach projektu, 

- prowadzenie dokumentacji ewidencjonowanie udzielanych zamówień publicznych oraz 

przygotowywanie umów na ich realizację w ramach projektu, 

- prowadzenie rejestru umów, składanie wyjaśnień do złożonych ofert oraz uzupełnianie 

ewentualnych braków ofertowych w ramach projektu, 

- dbałość o prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektu 

(archiwizacja), 

- wprowadzanie danych dot. zamówień publicznych do systemu SL2014, 

- wsparcie merytoryczne współpracowników (w zakresie zamówień publicznych) - zespołu 

realizującego projekt, 

- ścisła współpraca z zespołem realizującym projekt oraz z Liderem projektu – 

pracownikami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 



 

Forma zatrudnienia: 

- do uzgodnienia. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji (CV i list motywacyjny) do dnia 16.02.2018 r., 

godz. 15;00. na adres: 

Akademia Pomorska w Słupsku 

Kancelaria Ogólna p. nr 35 

ul. Arciszewskiego 22a 

76-200 Słupsk 

 Z dopiskiem „KONKURS STANOWISKA - Projekt RPOWP 4.2 .”  

Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty. 

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

rekrutacyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).” 


