
Oferta pracy 

Pracodawca:     Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim 

Adres:     ul. Warszawska 52; 82-100 Nowy Dwór Gdański 

Zatrudni na stanowisko:           SPECJALISTA DS. ROZLICZENIA  PROJEKTU         

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim 

 

 

w ramach projektu „Żuławska Akademia EduTIKacji” (nr wniosku RPPM.03.02.01-22-

0085/15) w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji 

ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Zakres obowiązków:  Specjalista ds. rozliczenia projektu  

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim 

jest odpowiedzialny za: 

1. przepływy finansowe między wnioskodawcą 

(Powiatem Nowodworskim) a osobami i podmiotami 

zatrudnionymi     w Zespole Szkół nr 2 w projekcie; 

2. współtworzenie wniosków o płatność. 

 

Wymagania: Specjalista ds. rozliczenia projektu powinien posiadać 

następujące kompetencje i kwalifikacje: 

 

1. doświadczenie w pracy przy co najmniej 1 wniosku 

finansowanym z EFS w latach 2007-2013; 

2. znajomość zasad dotyczących wydatkowania 

środków unijnych; 

3. dyspozycyjność w dni robocze w godzinach od 8:00 

do 15;00; 

4. umiejętności organizacji własnej pracy; 

5. bardzo dobra znajomość MS Office; 



6. odpowiedzialność, 

7. sumienność, skrupulatność; 

8. znajomość Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, 

Regulaminu Konkursu w ramach RPO WP na lata 

2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.2 

Edukacja Ogólna Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji 

Ogólnej Konkursu nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-

001/15, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO 

WP na lata 2014-2020. 

 

Oferujemy: 

 pracę w oparciu o umowę zlecenie do dnia zakończenia realizacji projektu, 

co najmniej  do dnia 31.07.2018 roku, 

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 pracę w młodym i ambitnym zespole, 

 możliwość rozwoju osobistego. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych (CV i list 

motywacyjny) oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane 

doświadczenie, kwalifikację i umiejętności do dnia 14.12.2016 r. do godz. 10.00                    

do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w 

Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52, 82-100 Nowym Dwór Gdański w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: specjalista ds. rozliczenia projektu. 

Równocześnie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia. 

Na dokumentacji aplikacyjnej prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  

"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 2016 r., poz. 922.), prowadzonych przez 

Zespół Szkół nr 2w Nowym Dworze Gdańskim". 

 


