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Szanowni Państwo! 

 

1 września 2013 r. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach rozpoczęła 

realizację projektu „Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów 

infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej”, w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Działania 5.1 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 

ponadregionalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (więcej o projekcie na stronie www.klaster.riph.com.pl).  

 

W związku z tym poszukujemy osoby na stanowisko:  

Kierownik/Menedżer Projektu (umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce z możliwością 

przedłużenia, od 16.03.2014 r. do 15.06.2014 r., cały etat, wynagrodzenie 4 150,00 zł brutto)  

 

Zakres obowiązków: 

 Reprezentowanie Wnioskodawcy w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą; 

 Odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu zgodnie z przyjętym 

harmonogramem zadań i szczegółowym kosztorysem rzeczowo-finansowym; 

 Opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu (regulaminy, wzory umów, 

sprawozdań itp.); 

 Przygotowywanie dokumentacji projektowej podlegającej kontroli i nadzorowi ze strony 

Instytucji Pośredniczącej oraz innych instytucji upoważnionych do kontrolowania 

projektów unijnych; 

 Nadzór i współpraca z kadrą Projektu i realizowanymi przez nią zadaniami w Projekcie; 

 Organizacja i prowadzenie Biura Projektu; 

 Sporządzenie sprawozdań merytorycznych z przebiegu realizacji Projektu zgodnie  

z aktualnymi wytycznymi Instytucji Pośredniczącej; 

 Przygotowywanie sprawozdań z Pomocy Publicznej ; 

 Przestrzeganie wszystkich wytycznych POIG; 

 Prowadzenie procedur przetargowych dot. inwestycji w Projekcie i współpraca  

z dostawcami; 

 Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z członkami kastra – powiązania kooperacyjnego. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe (techniczne/informatyczne/elektroenergetyczne); 

 Znajomość branży elektroenergetycznej;  

 Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

 Praktyczna znajomość zasad finansowania oraz rozliczania projektów; 

 Dobra znajomość procedur i wymogów Instytucji Pośredniczących; 

 Znajomość regulacji prawnych - ustaw i rozporządzeń - związanych z realizacją  

i rozliczaniem projektów finansowanych przez UE; 

 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; 

 Bardzo dobra organizacja pracy; 

 Odpowiedzialność, dokładność, sumienność; 
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 Umiejętność pracy w zespole; 

 Prawo jazdy kat. B. 

 

Mile widziana: 

 wiedza dot. nowych kierunków rozwoju branży energetycznej, w tym odnawialnych 

źródeł energii (OZE); 

 znajomość prawa energetycznego. 

 

 

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres 

oferty@riph.com.pl w terminie do 12.03.2014 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać 

„REKRUTACJA KLASTER – Kierownik/Menedżer Projektu” 

 

Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie. 
 


