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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: 

Koordynator ds. promocji, szkoleń i komercjalizacji (umowa o pracę na okres próbny 3 m-

ce z możliwością przedłużenia, od 22.04.2014 r. do 21.07.2014 r., 1/2 etatu, system pracy: 

podstawowy/zadaniowy, wynagrodzenie 2 500,00 zł brutto) 

 

Zakres obowiązków: 

 Ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu; 

 Organizacja i prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych Projektu; 

 Opracowywanie koncepcji materiałów informacyjno-promocyjnych Projektu oraz 

nadzorowanie ich wykonania – ścisła współpraca z wykonawcami; 

 Rozwój i aktualizacja strony internetowej klastra; 

 Organizacja spotkań, szkoleń dla członków klastra; 

 Organizacja spotkań, konferencji dla nowych członków klastra; 

 Sporządzanie  sprawozdań z przebiegu realizacji podejmowanych działań, w tym 

marketingowych i promocyjnych Projektu; 

 Przestrzeganie wszystkich wytycznych POIG, w tym w zakresie informacji i promocji; 

 Bieżąca współpraca z członkami klastra. 

 Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie prowadzenia procedur przetargowych 

dot. inwestycji w projekcie. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe (techniczne/ekonomiczne/elektroenergetyczne); 

 Doświadczenie w branży elektroenergetycznej; 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku; 

 Doświadczenie w realizacji projektów UE; 

 Ugruntowana wiedza dot. działań promocyjnych w projektach UE; 

 Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji wystąpień, prezentacji; 

 Bardzo dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne (m.in. umiejętność szybkiego 

nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z ludźmi); 

 Samodzielność, inicjatywa w działaniu i kreatywność; 

 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ; 

 Prawo jazdy kat. B, gotowość do odbywania podróży służbowych. 

 

Mile widziana: 

 znajomość aplikacji CorelDRAW; 
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 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 11.04.2014 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać 

„REKRUTACJA KLASTER – Koordynator ds. promocji” 

 

Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie. 

 
 


