
    
    
  
                                                                                                         

 

R-DSP.060.3.2020 

 

Uniwersytet Ekonomiczny 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 36 80 100 • fax  71 36 72 778 
www.ue.wroc.pl 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. rozliczania projektów  
w Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW 

 

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie doradztwo formalne oraz rozliczanie 

projektów naukowych realizowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Główne zadania: 

 analiza dokumentacji konkursowej projektów badawczych współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych, w szczególności MNISW i NCN; 

 analiza dokumentacji finansowo-księgowej projektów badawczych; 
 opracowywanie wniosków o wprowadzenie zmian, sprawozdań okresowych oraz wniosków o płatność; 
 opracowywanie niezbędnych dokumentów projektowych, raportów, sprawozdań; 
 bieżąca współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu; 
 kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów; 
 opisywanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu; 
 wsparcie kierowników projektów oraz administracji w zakresie warunków realizacji projektów; 
 analiza możliwości finansowania nowych inicjatyw ze źródeł zewnętrznych, krajowych i 

międzynarodowych; 
 obsługa finansowa projektów badawczych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w 

szczególności MNISW i NCN; 
 prowadzenie i/lub organizacja szkoleń z obszaru przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz 

rozliczania projektów; 

 współtworzenie strategii Centrum Obsługi Badań Naukowych UEW. 

Oczekiwany profil kandydata/tki: 

 wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne;  

 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym; 

 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: 

 dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami naukowymi; 

 stopień naukowy doktora z nauk ekonomicznych lub pokrewnych. 
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Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę; 

 konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania, wraz z rozbudowanym 

systemem premiowym; 

 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. 

 

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

Tytuł wiadomości: Rekrutacja_ specjalista ds. projektów 

 
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." 

 


