
Ekspert zarządzający. Kierownik Projektu 
 
Nasze wymagania: 

 Doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE w 
instytucjach publicznych; 

 Praktyczna znajomość metodyki zarządzania projektami, rekomendowana znajomość PRINCE; 

 Wykształcenie wyższe; 

 Wiedza w zakresie księgowości oraz kadr; 

 Doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz egzekucji zadań; 

 Samodzielna zaawansowana obsługa programów biurowych (Word, Excel, Power Point); 

 Umiejętność budowania dobrych relacji – praca z wieloma partnerami i działami; 

 Umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność, sumienność i obowiązkowość. 
 

Zakres obowiązków: 

 

 Zarządzanie projektem oraz Zespołem Projektowym zmierzających do osiągnięcia zadeklarowanych 
celów i wskaźników; 

 Przygotowanie planów prac i koordynacja działań zespołów; 
 Zakładanie i przechowywanie w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkie 

dane oraz całą dokumentację realizowanego projektu, w tym związaną z zarządzaniem finansowym, 
technicznym, procedurami zawierania umów z podwykonawcami zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa 

 Ścisła współpraca z Beneficjentem oraz Partnerami w obszarze rozliczania projektu oraz zamówień 
publicznych; 

 Zbieranie danych i raportowanie o przebiegu projektu w tym analizy ryzyka; 
 Prowadzenie pełnej dokumentacji projektu zgodnie z metodyką zarządzania projektowego; 
 Administrowanie spotkaniami Kierowników i Komitetu Sterującego; 
 Opracowywanie wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą Raportów, w szczególności Raportu 

końcowego z realizacji Projektu. 
 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę na pełen etat; 

 Zatrudnienie na 36 miesięcy (czas realizacji projektu); 

 Odpowiedzialne stanowisko; 

 Szerokie pole do wykazywania własnej inicjatywy; 

 Praca nad ważnym społecznie projektem w ciekawym gronie partnerów. 

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 1.06.2020. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji. 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV zawierających klauzulę : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii 

Sztuki w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko” 

i/lub 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy 

Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki na potrzeby przyszłych rekrutacji” na adres e-mail: info@tzsp.art.pl 


