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W związku z rozwojem działalności Stowarzyszenie “MY DLA INNYCH” ogłasza nabór  

na stanowiska związane z obsługą projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

 

Oferowane stanowiska:  

 

Specjalista/tka ds. projektów 

 
Do obowiązków kandydatów/kandydatek będzie należało: 

 prowadzenie dokumentacji projektowej wytworzonej w ramach powierzonego stanowiska 

pracy, w tym opracowywanie sprawozdań w ramach wniosków o płatność; 

 wprowadzanie danych do systemu SL2014; 

 opisywanie dokumentów księgowych; 

 ewaluacja i monitoring realizowanych działań projektowych i budżetu, pomiar wskaźników 

projektu; 

 prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i 

rozliczaniem projektu UE; 

 prowadzenie działań przewidzianych w projekcie (organizacja szkoleń, prowadzenie procedur 

związanych z wyłonieniem wykonawców) i przygotowywanie raportów z działań 

projektowych; 

 logistyka działań projektowych; 

 archiwizacja dokumentacji projektowej; 

 nadzór nad poprawną realizacją projektu w ramach powierzonego zakresu obowiązków; 

 bieżąca obsługa biura projektu i współpraca z Kierownikiem projektu. 

 

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy: 

   wykształcenia minimum średniego; 

   minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego; 

   doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym EFS; 

   bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word); 

   odpowiedzialności i skrupulatności; 

   samodzielności, zaangażowania, bardzo dobrej organizacji pracy; 

   znajomości systemu SL, generatora wniosków oraz zasad realizacji projektów w ramach 

perspektywy 2014-2020 
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Asystent/ka projektu 

 
Do obowiązków kandydatów/kandydatek będzie należało: 

 prowadzenie dokumentacji projektowej wytworzonej w ramach powierzonego stanowiska 

pracy,  

 wprowadzanie danych do systemu SL2014; 

 opisywanie dokumentów księgowych; 

 pomoc w ewaluacji i monitoringu realizowanych działań projektowych i budżetu,  

 prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i 

rozliczaniem projektu UE; 

 pomoc w prowadzeniu działań przewidzianych w projekcie i przygotowywaniu raportów z 

działań projektowych; 

 logistyka działań projektowych; 

 archiwizacja dokumentacji projektowej; 

 bieżąca obsługa biura projektu i współpraca z Kierownikiem projektu. 

 

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy: 

   wykształcenia minimum średniego; 

   bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word); 

   odpowiedzialności i skrupulatności; 

   samodzielności, zaangażowania, bardzo dobrej organizacji pracy. 

 

Mile widziane: 

   doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym EFS; 

   znajomość systemu SL, generatora wniosków oraz zasad realizacji projektów w ramach 

perspektywy 2014-2020; 

  doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej. 

Oferujemy: 
 w zależności od preferencji kandydata - umowę zlecenie lub umowę o pracę w pełnym lub 

niepełnym wymiarze czasu pracy z zapewnieniem zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się 

organizacji pozarządowej; 

 możliwość rozwoju zawodowego; 

 szkolenia.  

 

Wymagane dokumenty:  

CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji należy wysłać mailem na adres: projektymdi@gmail.com lub dostarczyć do siedziby 

Stowarzyszenia w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 34 do dnia 15.03.2019 do godziny 15:00. 

Prosimy o zamieszczenie w ofercie adnotacji o preferencjach w zakresie formy zatrudnienia oraz 

wymiaru czasu pracy. 

 

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej 

rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą 

rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi, po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną 

zniszczone. 
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