F5 Konsulting Sp. z o.o. od 1991 roku świadczy usługi w dziedzinie doradztwa biznesowego, finansowego i personalnego oraz w zakresie
zarządzania projektami. Aktywnie uczestniczy w kreowaniu zmian, wprowadzając usprawnienia i nowatorskie pomysły w różnych sektorach
gospodarki. Odnotowuje sukcesy m.in. w obsłudze transakcji M&A, wycenach przedsiębiorstw, opracowywaniu studiów wykonalności i
wdrażaniu strategii rozwoju, budowaniu oraz implementacji systemów zarządzania, pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. projektów unijnych
1. Obowiązki:
 nadzór nad prawidłową realizacją projektu
 organizacja zadań projektu
 sporządzanie umów, formularzy oraz dokumentacji projektowej
 organizacja i nadzór nad pracą zespołu projektowego i podwykonawców
 sporządzanie postępowań (zasada konkurencyjności)
 sporządzanie wniosków o płatność w dedykowanych systemach informatycznych (np. SL2014)
 wprowadzanie zmian do projektu
 monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu
 kontakty z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi oraz uczestnikami projektu
 opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi konkursów
2. Od potencjalnych kandydatów oczekujemy:
 doświadczenia w realizacji projektów EFS (PO KL, RPO, PO WER)
 dobrej znajomości zagadnień dotyczących funduszy UE (RPO, PO WER), znajomości







wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
umiejętności zarządzania projektami, w tym rozliczeń projektu i kontroli płynności projektu
praktycznej umiejętności tworzenia dokumentów projektowych: umowy, zapytania ofertowe,
postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, zestawień finansowych, etc
znajomości pakietu office
samodzielności i dobrej organizacji pracy
zorientowania na realizację celów
zdolności do wielozadaniowej pracy

3. Oferujemy:
 atrakcyjne wynagrodzenie
 umowę o pracę
 możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia cennych doświadczeń
 sympatyczną atmosferę i pomoc współpracowników
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą e-mailową na adres:
konsulting@f5.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
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