Projekt: „Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
Katowice, 24.07.2019

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy
w Projekcie „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
Adres jednostki:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Określenie stanowiska:
Osoba specjalizująca się w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE dla uczelni wyższych
Zatrudnienie: Umowa o pracę na czas realizacji projektu od 1.10.2019 do 30.09.2023
Zakres obowiązków:
a.

Działania w obszarze zwiększenia efektywności pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
działalności badawczej oraz rozwoju uczelni (ze szczególnym uwzględnieniem programu Horyzont
2020), w tym m.in. dotyczące:
 nawiązywania partnerstw międzynarodowych w celu aplikowania i/lub wspólnej realizacji
dofinansowanych projektów,
 upowszechniania informacji nt. możliwości uzyskiwania wsparcia z ww. środków wśród
społeczności akademickiej (w tym m.in. organizacja i prowadzenie wewnętrznych spotkań
informacyjno-szkoleniowych, indywidualne konsultacje),
 zapewnienia widzialności oferty UŚ na arenie międzynarodowej.

b.

Współpraca z Zespołem Zarządzającym Projektem.

c.

Pozostałe obowiązki wynikające z realizacji Projektu.

Wymagania podstawowe:
a.
b.
c.
d.

Ukończone studia wyższe
Min. 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze pozyskiwania funduszy UE oraz realizacji projektów
dofinansowanych z funduszy UE
Znajomość zasad programu Horyzont 2020 oraz pozostałych programów UE dysponujących środkami
dla uczelni wyższych na realizację projektów badawczych
Znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe :
a.
b.
c.

Dobra organizacja pracy
Samodzielność
Umiejętność współpracy w zespole

Dokumenty:
a.
b.

Życiorys zawodowy (CV)
Kserokopia dyplomu i dokumenty potwierdzające odbyte kursy związane z tematyką pracy (jeśli
dotyczy)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Projekt: „Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
Forma i termin składania ofert:
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO
http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20187104.pdf

dla

kandydatów

do

pracy:

i przesłanie podpisanego formularza wraz wymaganymi ww. dokumentami w formie elektronicznej na adres
e-mail: aleksandra.pieniazek@us.edu.pl , wpisując w tytule wiadomości: Rekrutacja_Zadanie 12 .
Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 07.08.2019 r.
Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Uprzejmie
informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Etapy rekrutacji:
I.
II.

Weryfikacja przesłanych dokumentów,
Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami spełniającymi kryteria konkursu.

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Pieniążek, tel. 32 359 22 62, 725 990 005

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

