Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko

Starszy Specjalista/Główny Specjalista

w Wydziale Kontraktacji
w Departamencie Kompetencji Cyfrowych
Wymiar etatu: 1 etat - umowa o pracę
Zadania na stanowisku:
–

opracowywanie i opiniowanie dokumentów programowych, opiniowanie projektów
wytycznych oraz innych dokumentów;

–

udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naborów;

–

weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez beneficjentów
oraz wykonanie prac związanych z oceną złożonych wniosków;

–

przygotowanie umów o dofinansowanie.

Poszukujemy osoby z:
–

wykształceniem wyższym, (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, rachunkowość,
administracja, prawo, politologia),

–

24 miesięcznym doświadczeniem zawodowym w pracy związanej z realizacją
projektów finansowanych z funduszy europejskich (starszy specjalista) lub 36
miesięcznym doświadczeniem zawodowym w pracy związanej z realizacją projektów
finansowanych z funduszy europejskich (główny specjalista)

–

znajomością Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020,

–

znajomością procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego
współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE,

–

znajomością przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy strukturalnych UE,

–

znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,

–

doświadczeniem w weryfikacji wniosków o dofinansowanie,

–

doświadczeniem w weryfikacji wniosków o płatność

–

dobrą, praktyczną znajomością pakietu MS Office,

–

umiejętnością analitycznego myślenia,

–

dobrą organizacją pracy i potrafiącą pracować w zespole,

–

posiadanymi cechami: systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność,
skrupulatność.

Oferujemy:
–

możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w pracy przy unikalnych projektach
finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa,

–

umowę o pracę,

–

jasną ścieżkę rozwoju i awansu,

–

rozwój zawodowy w obszarze finansów funduszy europejskich

–

miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole,

–

elastyczny czas pracy pozwalający na łączenie pracy z życiem osobistym,

–

szeroki zakres szkoleń,

–

możliwość dofinansowania studiów podyplomowych,

–

dofinansowanie do pakietu rekreacyjno-sportowego

–

dofinansowanie do wczasów

–

korzystne ubezpieczenie na życie i opieka medyczna

–

udział w konferencjach branżowych,

–

nowoczesne i ergonomiczne biuro w dogodnej lokalizacji.

Termin składania dokumentów:
do 22.02.2019 r.
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta pracy 03/2019/DKC”
lub
drogą elektroniczną na adres: rekrutacje@cppc.gov.pl
Inne informacje:
– w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail;
– forma zatrudnienia umowa: na czas próbny/określony;
– po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych
oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata
podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia;
– metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
 weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną
wybrani kandydaci),
 sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
 rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo);
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– oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu
oferty, a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą - data stempla
pocztowego);
– kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach
naboru,
– CPPC zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie
(kontakt: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, tel. 0-22 315 23 40).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c
Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych; dalej zwane: RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak
niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą
przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
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