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 R-DSP.120.13.2019 

Dział Zamówień Publicznych  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

poszukuje pracowników na stanowisko: 

 

Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych 

 

Opis stanowiska 

Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi 

oraz roboty budowlane na potrzeby jednostek uczelni zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

oraz wewnętrznymi regulacjami, określającymi procedury udzielania zamówień publicznych na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w tym między innymi : 

 prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

 opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

 tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie 

korespondencji z Wykonawcami, jednostkami organizacyjnymi uczelni oraz instytucjami 

zewnętrznymi 

 archiwizowanie postępowań 

 współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu postępowań 

 przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących zamówień publicznych 

 aktywne monitorowanie zmian prawnych i rynkowych w zakresie zamówień publicznych  

 bieżące udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych 

 sporządzanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami 

i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli projektów i działań 

realizowanych i wdrażanych przez Uczelnię w zakresie zamówień publicznych 

 

Wymagania  

• wykształcenie wyższe – preferowane: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne 

• minimum 3 lata doświadczenia w przygotowywaniu lub prowadzeniu postępowań o zamówienie 

publiczne, w tym postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

• ukończone szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

• znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, aktów wykonawczych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

• znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

• umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce 

• umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów 

• samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, rzetelność 

• komunikatywność 

• umiejętność pracy w zespole 

• umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresogennych 
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• umiejętności organizacji pracy własnej i efektywnego zarządzania czasem 

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) 

 

Oferujemy 

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

• pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

• trzynastą pensję i dodatek stażowy 

• premie miesięczne i kwartalne 

• możliwość pracy w młodym, ambitnym zespole i dynamicznym środowisku 

• możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, 

• atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem 

 

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: wioletta.seredynska@ue.wroc.pl do dnia 

10.07.2019. 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 


