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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. rozwoju projektów i pozyskiwania funduszy  
 

 

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie udział w realizacji zadań związanych 

inicjowaniem współpracy naukowej środowiska akademickiego Uczelni na terenie kraju oraz za granicą 

oraz procesem pozyskiwania dofinansowania na badania naukowe ze środków Narodowego Centrum Nauki i 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Główne zadania: 

 poszukiwanie nowych i kontakt z istniejącymi krajowymi i zagranicznymi partnerami naukowymi oraz 

biznesowymi Uniwersytetu, celem zawiązania współpracy przy realizacji nowych projektów; 

 stymulowanie współpracy naukowej pomiędzy poszczególnymi jednostkami Uczelni; 

 weryfikację oraz analizę konkursów i źródeł finansowania projektów pod kątem możliwości 

pozyskania dofinansowania na rozwój badań o profilu ekonomicznym i przyrodniczym; 

 doradztwo – formalne i merytoryczne oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie 

projektów zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi oraz ich weryfikacja i składanie; 

 obsługę administracyjną projektów, monitorowanie poziomu realizacji wskaźników projektu, udział w 

rozliczaniu merytorycznym i finansowym realizowanych projektów; 

 prowadzenie i organizacja szkoleń z obszaru przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz 

rozliczania projektów; 

 wsparcie promocji dorobku naukowego Uczelni;  

 prowadzenie baz danych i komunikacja multimedialna z wykorzystaniem social media; 

 współtworzenie strategii dla działu. 

Oczekiwany profil kandydata/tki: 

 wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferencyjnie tytuł doktorski;  
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
 co najmniej trzyletnie, potwierdzone doświadczenie w pracy związanej z pozyskiwaniem i obsługą 

projektów finansowanych ze środków krajowych (preferowane fundusze NCN, FNP, MNiSW); 
 doskonałe umiejętności interpersonalne, w tym łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji; 
 rozumienie pracy i specyfiki środowiska akademickiego; 
 dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów. 

 

 

 

 

Mile widziane: 

 doświadczenie w zarządzaniu projektami naukowymi; 
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 doświadczenie w praktycznym stosowaniu i weryfikowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia; 
 konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania; 
 realny wpływ na kształtowanie schematu pracy; 
 ciekawe i ambitne zadania; 
 możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego; 
 możliwości rozwoju zawodowego; 
 pracę w młodym zespole renomowanej Uczelni. 

 

CV oraz krótki opis doświadczenia zawodowego w zakresie powyższych zadań prosimy przesyłać na 

adres: praca@ue.wroc.pl  do dnia 23.04.2018 r. z podanym w temacie maila numerem referencyjnym: 

S/PF/04/2018_Centrum Obsługi Badań Naukowych 

 

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." 

 


