Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski
pn. „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”
________________________________________________________________________________________________________

Opole, dnia 23.11.2010 r.
OGŁOSZENIE
o naborze Wykonawcy na stanowisko Koordynatora zadania
w projekcie pn.: „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”
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Do podstawowych obowiązków Wykonawcy na stanowisko Koordynatora zadania będzie należało:
A. Organizacja, nadzór i koordynacja zadania dot. warsztatów z Podstaw przedsiębiorczości;
B. Zapewnienie podczas warsztatów sal i sprzętu na terenie UO;
C. Przekazanie materiałów szkoleniowych uczestnikom warsztatów;
D. Sporządzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania (w tym sprawozdao z przeprowadzonych
warsztatów, dokumentacji dotyczącej BO, list obecności);
E. Liczba uczestników warsztatów: 500 studentów studiów stacjonarnych, wieczorowych i
niestacjonarnych;
F. Pomoc w realizacji innych zadao związanych z przeprowadzeniem warsztatów kadrze zarządzającej
projektem.
Termin realizacji zamówienia – 01.12.2010 r. – 28.02.2011 r.
Warunki płatności – miesięcznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu paostwa.
Wymagania:
a) wykształcenie wyższe
b) preferowane doświadczenie w kierowaniu i planowaniu zasobów ludzkich
c) wysokie poczucie odpowiedzialności
d) zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadao
e) umiejętnośd konstruktywnego rozwiązywania problemów
f) otwartośd na nowe wyzwania
g) wysoka efektywnośd w pracy
Wymagane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające wykształcenie
b) życiorys zawodowy (CV)
Wymagane dokumenty należy złożyd do dnia 30.11.2010 r. do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście,
listownie) w Uniwersytecie Opolskim w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UO pok. nr 1, ul.
Grunwaldzka 31, 45-054 Opole. Osoba spełniająca wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostanie
zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, której termin wyznaczono na dzieo 30.11.2010 r. w godzinach od
11:00-15:00.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) mgr Ewa Rurynkiewicz – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO, tel. 077 452 7456;
b) mgr Małgorzata Wąchała – Koordynator projektu, tel. 077 452 7457.
Informacja w sprawie umowy:
Z wybranym przez Zamawiającego kandydatem na stanowisko Koordynatora zadania zostanie zawarta
umowa zlecenie.

