Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o. jest niezależną firmą consultingową, która specjalizuje
się w problematyce różnych aspektów funkcjonowania infrastruktury transportowej i energetycznej.
Szukamy osób wykazujących się inicjatywą i kreatywnością w szukaniu rozwiązań, otwartych
na rozmowę z ludźmi i asertywnych. Naszym atutem we współpracy jest otwartość na nowe pomysły
oraz wypracowywanie wspólnie z zespołem rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług, która
będzie zapewniała klientowi satysfakcję, jak również komfort pracy w zespole, wspólne podejmowanie
wyzwań oraz rozwiązywanie problemów.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Funduszy Unijnych
Miejsce pracy: Warszawa – Wola

Twój zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

samodzielne opracowywanie elementów wniosków o dofinansowanie oraz studiów
wykonalności,
tworzenie dokumentacji oraz załączników na podstawie wytycznych formalnych
i merytorycznych dla projektów oraz przygotowywanie harmonogramów rzeczowych,
monitorowanie projektu,
wsparcie klienta w korespondencji z instytucjami oceniającymi wniosek o dofinansowanie,
wsparcie klientów w rozliczeniu projektów,
wsparcie Project Managera w realizacji projektów oraz w kontaktach z klientami, a także
w działaniach związanych z koordynowaniem prac zespołu projektowego
oraz podwykonawców,
reprezentacja firmy na spotkaniach z klientami, podwykonawcami, partnerami
biznesowymi,
wsparcie przy opracowywaniu ofert związanych z pozyskaniem środków unijnych
oraz prezentacja tych ofert na spotkaniach z potencjalnymi klientami,
wymiana korespondencji w projekcie pomiędzy zespołem i klientem,
monitorowanie zmian w wymogach dofinansowania i przepisach w ramach nowej
perspektywy unijnej (zwłaszcza KPO, FENIKS, FENG, CEF 2).

Nasze wymagania:
•
•
•

wykształcenie wyższe,
co najmniej 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej
dla projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,
znajomość zasad realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych,

•

•
•
•
•
•
•
•
•

wiedza na temat programów operacyjnych, które będą realizowane w ramach nowej
perspektywy UE 2021-2027 zarówno na poziomie krajowym jak i UE (FENIKS, FENG,
KPO, CEF 2 i inne),
wiedza w zakresie przepisów regulujących realizację projektów unijnych oraz przepisów
dotyczących pomocy publicznej,
dobra znajomość MS Office,
znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
umiejętność wykonywania różnorodnych zadań i ustalania priorytetów pod presją czasu,
samodzielność,
umiejętność pracy w zespole,
mile widziana znajomość podstaw programu MS Project,
mile widziane doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń finansowych projektów
dofinansowanych ze środków UE, w tym znajomość SL2014.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

możliwość rozwoju zawodowego w ramach struktur organizacji,
stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,
prywatną opiekę medyczną,
pracę w młodym, zgranym zespole w luźnej atmosferze,
wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne,
oprócz podstawowego wynagrodzenia atrakcyjne systemy motywowania uzależnione
od wyników pracy.

Osoby spełniające powyższe warunki prosimy o przesyłanie CV w języku polskim na adres
praca@infracd.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Podczas rozmowy rekrutacyjnej kandydat zostanie poproszony o wykonanie krótkiego
zadania.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Funduszy Unijnych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Infra Centrum Doradztwa sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, KRS 0000629382”.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontaktować można się pod adresem
praca@infracd.pl. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany danych lub żądania zaprzestania ich przetwarzania.

