PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE

Jeśli chcesz pracować w innowacyjnym projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach projektu
unijnego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu
oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne, zapraszamy do składania aplikacji.
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko Koordynatora Wojewódzkiego, który zatrudniony będzie na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w wymiarze 3/4 etatu na okres realizacji projektu,
tj.: 01.12.2013r. – 31.10.2014r.
KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór i koordynację działań
zespołu i szkół na terenie województwa.
Wymagania:














Wykształcenie wyższe,
Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w sektorze edukacji,
Umiejętność samodzielnej realizacji projektów,
Doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych,
Znajomość przepisów prawa oświatowego,
Bardzo dobre zdolności organizacyjne, planistyczne i analityczne,
Umiejętność pracy w zespole, kierowania nim,
Systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność,
Przedsiębiorczość w działaniu i konsekwencja
Umiejętność zarządzania wiedzą i koordynowania działań zespołu,
Biegła znajomość obsługi komputera (systemy Win98/2000/XP, MS Office)
Wysoka kultura osobista i komunikatywność,
Niekaralność

Do zadań Koordynatora Wojewódzkiego należeć będzie:







Pomoc w wyłonieniu grupy docelowej administratorów z poszczególnych szkół na terenie
województwa wylosowanych do udziału w projekcie.
Kontaktowanie się ze szkołami oraz pozyskiwanie informacji niezbędnych dla procesu rekrutacji.
Zbieranie od administratorów i przekazywanie do biura projektowego informacji
o przygotowaniu szkół do uczestnictwa w festiwalach, piknikach naukowych i planach organizacji
wycieczek szkolnych i innych wydarzeniach organizowanych na terenie danego województwa.
Przygotowanie i organizacja Spotkań Wojewódzkich i innych wydarzeń organizowanych na
terenie danego województwa.
Zebranie i opracowanie informacji i przesłanie podsumowań do biura projektu po każdym
wydarzeniu organizowanym na terenie danego województwa.
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Przygotowanie materiałów niezbędnych do właściwego zgłoszenia innowacji przez szkoły w
Kuratoriach Oświaty w danym województwie.
Weryfikacja scenariuszy zajęć umieszczanych na platformie e-learningowej. Promowanie projektu
na terenie województwa.
Pełnienie roli łącznika pomiędzy szkołami, samorządami a Zespołem Projektowym,
rozwiązywanie bieżących problemów, niejasności.
Opieka nad szkołami uczestniczącymi w projekcie w danym województwie.
Pomoc w prowadzeniu dokumentacji projektowej oraz rozliczaniu projektu.
Zadania inne, weryfikowane w zależności od bieżących potrzeb w trakcie realizacji projektu.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, oraz list motywacyjny)
z zaznaczoną nazwą stanowiska oraz województwa do 27 października 2013 r.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie aplikacje.
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: j.maciak@eduscience.pl lub na adres Biura Projektu:
Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o. ul. Kaliskiego 29A, 01-476 Warszawa, z dopiskiem „Koordynator
Wojewódzki” wraz z wypełnioną poniżej ofertą.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)
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…………...………, data ……………….

Odpowiedź na rozeznanie rynku prowadzone w ramach projektu
"Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i
technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”
na stanowisko pracy Koordynatora Wojewódzkiego

Imię i nazwisko oferenta:
Adres oferenta:
Numer telefonu oferenta:
Adres e-mail oferenta:
NIP oferenta:
Numer KRS oferenta (jeśli dotyczy):
Łączna cena brutto za miesięcznie świadczenie pracy na stanowisku
Wojewódzkiego:
Województwo, na terenie którego pracą oferent jest zainteresowany:
Informacja o kwalifikacjach oferenta w obszarze obejmującym rozeznanie rynku:

Czytelny podpis:
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Koordynatora

