
Stanowisko:  Kierownik  Projektu 
 

Podstawowym obowiązkiem Kierownika Projektu jest zapewnienie, aby projekt wytwarzał wymagane 

produkty, zgodne z wymaganymi standardami jakości oraz w ramach określonych ograniczeń czasu i kosztów.  

Jest również odpowiedzialny za to, żeby projekt wytworzył rezultat, który będzie zdolny do osiągnięcia 

korzyści biznesowych zdefiniowanych w Uzasadnieniu Biznesowym. 

Zakres obowiązków Kierownika Projektu obejmuje ponadto: 

 
Opis stanowiska: 

 ponosi odpowiedzialność za bieżące planowanie, zarządzanie i sterowanie projektem, 

 odpowiada za opracowanie i aktualizację wszelkich planów w projekcie, 

 dokonuje odbioru etapu zadań, 

 prowadzi dokumentację projektu, 

 dokonuje rejestracji zagadnień projektowych, 

 aktualizuje plany, 

 analizuje skutki wprowadzanych zmian, 

 składa raporty Prezesowi Zarządu ze stanu zaawansowania i postępów projektu, 

 pełni rolę przywódcy: dostarcza motywacji dla pracowników specjalistycznych. 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe, preferowane (ekonomia, zarządzanie, finanse), 

 min. trzyletnie doświadczenie w pracy w projektach unijnych, 

 min. trzyletnie doświadczenie w sprawozdawczości w projektach,  

 umiejętność dostrzegania problemów, ich analizy, generowania adekwatnych rozwiązań, 

 znajomość wytycznych i procedur przy realizacji projektów EFS/EFRR, 

 doświadczenie w zarządzaniu zespołem 

 znajomość pakietu MS Office 

 mile widziana znajomość PRINCE2 

 komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność 

 czynne prawo jazdy kategorii B 

Oferujemy: 

 umowa cywilno-prawna 

 przygotowanie i wdrożenie do realizacji zadań 

 możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych 

 niezbędne narzędzia pracy 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na: 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 przepisami 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: 

mailto:praca@funduszpomerania.pl


1) min. trzyletnie doświadczenie w pracy w projektach unijnych, 

2) min. trzyletnie doświadczenie w sprawozdawczości w projektach,  

3) umiejętność dostrzegania problemów, ich analizy, generowania adekwatnych rozwiązań, 

4) znajomość wytycznych i procedur przy realizacji projektów EFS/EFRR,  
5) znajomość PRINCE2 

 


