Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko
Młodszy koordynator projektów UE
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jutrzenki 135
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
•
•

zarządzanie i nadzór nad prawidłową realizacją projektów zgodnie z wymogami Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wnioskiem o dofinansowanie,
prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej,
kontrolę przebiegu rekrutacji,
kontakt z Uczestnikami Projektu, kadrą trenerską, podwykonawcami,
sprawozdawczość w obszarze merytoryki i budżetu projektu,
weryfikacja dokumentacji projektowej,
monitoring i ewaluację projektów.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenia wyższego,
doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS,
aktualnej wiedzy z zakresu funduszy UE,
praktycznej znajomości obsługi pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel),
samodzielności w działaniu, odpowiedzialności, kreatywności, łatwości w nawiązywaniu i
utrzymywaniu kontaktów, terminowości, dobrej organizacji czasu pracy, skrupulatności,
gotowości do pracy w soboty (obsługa projektów dla studentów studiów niestacjonarnych),
mile widziane doświadczenie w pracy na Uczelni.

Oferujemy:
•
•
•
•
•

pracę w stabilnej i rozwijającej się Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku szkolnictwa
wyższego,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
pakiet zdrowotny Allianz,
przyjazną atmosferę,
możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwój zawodowy,

Dodatkowe informacje:
• Aplikacje zawierające CV prosimy przysyłać do 7 maja 2021 r,
• Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami,
• Spotkania odbywać się będą w trybie online lub stacjonarnie z zachowaniem środków
ostrożności w siedzibie Uczelni.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową
im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą
w Warszawie 02-231 ul. Jutrzenki 135 zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia
rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu”.
Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie 02-231 ul.
Jutrzenki 135.
2. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 30 czerwca
2021 roku.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, kontaktując się pod adresem
rektorat@uth.edu.pl.
1.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/praca

