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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Menedżera projektu 
w Centrum Zarządzania Projektami 

Miejsce pracy: Wrocław 

Liczba stanowisk: 1  

Wymiar etatu: pełny 

Główne zadania: 

• koordynacja i zarządzanie projektem EFS; 

• planowanie działań i wydatków w projekcie; 

• dobór kadry umożliwiającej prawidłową realizację projektu i zarządzanie zespołem projektowym; 

• współpraca z innymi jednostkami uczelni wspierającymi prace projektowe; 

• zamawianie usług i towarów niezbędnych do realizacji projektu zgodnie z wytycznymi oraz przepisami PZP; 

• opracowanie strategii informacyjno-promocyjnej projektu; 

• opracowywanie pism, regulacji, procedur i innych dokumentów projektowych niezbędnych do realizacji 

projektu oraz nadzorowanie prowadzenia dokumentacji projektu zgodnie z wytycznymi; 

• prowadzenie korespondencji z instytucją zarządzającą programem lub pośredniczącą, z partnerami 

projektu, personelem projektu, jak również podwykonawcami; 

• przygotowywanie sprawozdań projektów w zakresie merytorycznym; 

• wprowadzanie zmian do projektu; 

• monitoring poziomu realizacji wskaźników, harmonogramu i kosztów projektu oraz zgłaszanie wszelkich 

odchyleń i zagrożeń osiągnięcia zakładanych rezultatów, jak również proponowanie rozwiązań i działań 

naprawczych; 

• monitorowanie i zapoznawanie się z wszelkimi zmianami w wytycznych i innych regulacjach dotyczących 

realizowanych projektów; 

• uczestnictwo w czynnościach związanych z kontrolą projektów; 

• nadzorowanie prawidłowości wykonywania czynności związanych z ochroną danych osobowych; 

• archiwizacja dokumentacji. 

Oczekiwania: 

• doświadczenie w pracy projektowej; 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych; 

• praca w projektach finansowanych ze środków strukturalnych; 

• wykształcenie wyższe; 

• znajomość zasad wdrażania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych; 

• bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych (w tym POWER, RPO); 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

• dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu; 

• umiejętności analityczne; 

• nastawienie na pracę zespołową, komunikatywność; 

• biegła obsługa pakietu MS Office. 
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Mile widziane:  

• znajomość środowiska administracyjnego uczelni;  

• samodzielność i własna inicjatywa;  

• zaangażowanie;  

• chęć rozwoju w zakresie składania wniosków, prowadzenia i rozliczania projektów.   

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• ciekawą pracę w zgranym zespole, 

• wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji, 

• możliwości zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń,  

• praca w dogodnej lokalizacji, 

• trzynastą pensję i dodatek stażowy, 

• premie miesięczne i kwartalne, 

• pakiet świadczeń socjalnych. 

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana, prześlij swoje CV na adres: adriana.danaj@ue.wroc.pl  

Tytuł wiadomości: Aplikacja CZP – Menadżer projektu. 

 
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), 

prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław. Przyjmuję do 

wiadomości, że dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności i przysługuje mi  prawo wglądu do treści moich danych oraz ich 

poprawienia." 


