
 

 
Projekt „DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

WND-POWR.03.05.00-00-Z214/18 

 

Politechnika Krakowska 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY 

STARSZY SPECJALISTA ds. ADMINISTRACYJNYCH 

W WYMIARZE 1 ETATU, w Dziale Badań Naukowych 

 
 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 prowadzenie biura projektu „DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni” 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-POWR.03.05.00-00-
Z214/18; 

 przygotowywanie i weryfikacja dokumentów dotyczących rozliczania programów i   kompletowanie 
potrzebnej dokumentacji na potrzeby projektu;    

 przeprowadzanie postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawem zamówień 
publicznych; 

 bieżący kontakt z uczestnikami projektu i Instytucją Pośredniczącą;  

 obsługa systemu SL2014 zgodnie z zakresem obowiązków;  

 wsparcie bieżącej pracy koordynatorów projektu;  

 prowadzenie dokumentacji projektu (w tym: opis faktur, umowy cywilno-prawne,  umowy o pracę, 
przygotowanie pism o dodatki specjalne oraz pozostała dokumentacja kadrowa);  

 udział w przygotowaniu sprawozdań i informacji z realizacji projektu;  

 współpraca z koordynatorem merytorycznym i administracyjnym (zastępca koordynatora 
merytorycznego) w realizacji bieżących zadań projektu;  

 udział w spotkaniach Zespołu Projektowego;  

 archiwizacja dokumentacji projektowej.  
 

2. Niezbędne wymagania:  

 wykształcenie wyższe; 

 doświadczenie zawodowe min. 5 lat poświadczone świadectwem pracy; 

 umiejętność biegłego posługiwania się oprogramowaniem z pakietu MS Office; 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego; 

 doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku. 

3. Dodatkowe wymagania:  

 komunikatywność i kreatywność; 

 doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych oraz znajomość prawa zamówień publicznych; 

 umiejętność pracy pod presją czasu; 

 umiejętność pracy w zespole i organizacji czasu pracy; 

 samodzielność. 
 

4. Wymagane dokumenty:  

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  

 list motywacyjny;  

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  
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 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, 
staż pracy, nabyte umiejętności. 
  

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, 
przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 

w terminie do 20.09.2019 r. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: 
dotyczy konkursu na stanowisko Starszy specjalista ds. administracyjnych w Dziale Badań Naukowych. 

 
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo 

do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 
  

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 
w pok. 137 w dniach 27.09-11.10.2019 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną 

komisyjnemu zniszczeniu.  


