
OGŁOSZENIE NA STANOWISKO EKSPERTA (CZŁONKA) KOMITETU 

STERUJĄCEGO  

FUNDUSZU POMERANIA SP. Z O.O. 

 

 

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na  eksperta (członka) Komitetu 

Sterującego. Komitet Sterujący jako organ kolegialny Funduszu Pomerania ma za zadnie 

monitorowanie projektów jakie są realizowane w jednostce.   

 

ZAKRES ZADAŃ: 

 

Do głównych zadań eksperta (członka) Komitetu Sterującego  będzie należeć m.in. :  

rekomendowanie metod i sposobów realizacji projektu,  ocena realizacji wskaźników                             

i rezultatów projektu, rekomendowanie zmian, weryfikacja  i ocena raportów projektowych. 

 

OCZEKIWANIA: 

 

Kandydat powinien spełniać w dniu zgłoszenia następujące kryteria: 

1. Posiadać wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie w dziedzinie nauk 

ekonomicznych lub prawnych lub inne studia wyższe uzupełnione o studia, bądź 

szkolenia z zakresu ekonomii lub prawa 

2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw 

publicznych, 

3. Posiadać co najmniej 10 – letni doświadczenie związane z funkcjonowaniem funduszy 

poręczeniowych w Polsce w tym w szczególności w zakresie:     

a. realizacji projektów poręczeniowych (w tym także projektów finansowych                         

z funduszy unijnych)  dla mikro-, małych  i średnich przedsiębiorstw,  

b. znajomości procedur korzystania z Funduszy Europejskich                                                       

i międzynarodowych programów pomocy publicznej, 

c. zarządzania lub doradztwa  w obszarze zarządzania funduszem poręczeniowym, 

d. analizowania działalności i potencjału rozwojowego funduszy  poręczeniowych 

w Polsce, 

e. oceny biznesowych skutków  (dla funduszy poręczeniowych) kształtowania się 

zjawisk rynkowych. 

4. Nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania 

stanowiska  eksperta (członka) Komitetu Sterującego  Funduszu Pomerania Sp. z o.o. 

5. Posiadać obywatelstwo polskie. 

 

WYMOGI FORMALNE: 

 

• CV  i listem motywacyjnym 

• Dokumentami poświadczającymi wymagane wykształcenie 

• Dokumentami poświadczającymi wymagane doświadczenie o którym mowa w pkt. 3 

niniejszego ogłoszenia  

• Oświadczeniem o spełnieniu wymagań wynikających z pkt. 2 i 4 ogłoszenia 

• Oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV, listu motywacyjnego oraz 

pozostałych dokumentów na adres: 

praca@funduszpomerania.pl 

mailto:praca@funduszpomerania.pl


 

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

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z przepisam 

i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz U. z 2018r. poz. 1000) 

 

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółka zastrzega 

sobie prawo wyboru osób zaproszonych na rozmowę spośród dokonujących zgłoszenia.                       

W czasie rozmów kwalifikacyjnych dokonana zostanie ocena kompetencji kandydatów 

uwzględniając następujące kryteria: 

 

1. doświadczenie zawodowe kandydata w realizacji projektów poręczeniowych (w tym 

także projektów finansowych z funduszy unijnych)  dla mikro-, małych  i średnich 

przedsiębiorstw,  

2. znajomość procedur korzystania z Funduszy Europejskich i międzynarodowych 

programów pomocy publicznej, 

3. doświadczenie w zakresie zarządzania lub doradztwa  w obszarze zarządzania 

funduszem poręczeniowym, 

4. umiejętności analizowania działalności i potencjału rozwojowego funduszy  

poręczeniowych w Polsce, 

5. umiejętności oceny biznesowych skutków kształtowania się zjawisk rynkowych. 

 
 
 

Termin składania ofert: 6 grudnia 2018 do godz. 15.00 


