Nabór osób na stanowisko młodszego specjalisty
w Zespole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej
w Dziale Współpracy Instytucjonalnej

Data przyjmowania zgłoszeń: 29 lipca 2021 r.
Data rozstrzygnięcia: 30 lipca 2021 r.
Wymiar etatu: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób
niepełnosprawnych)
Gotowość podjęcia pracy: od zaraz
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
•

koordynację współpracy Fundacji Platforma Przemysł Przyszłości z urzędami administracji
centralnej w zakresie opiniowania legislacji UE,
koordynowanie prac zespołów roboczych Fundacji powołanych do opiniowania legislacji,
przygotowywanie raportów i zestawień aktywności zespołów w obszarze legislacji dla
zarządu Fundacji,
współpracę z jednostkami i zespołami Fundacji, w celu zapewnienia prawidłowości procesu,
współpracę z przedstawicielami Regionalnych Rad Fundacji w zakresie koordynacji prac
przedstawicieli powołanych do zespołów roboczych Fundacji,
utrzymywanie relacji z przedstawicielami polskimi w instytucjach unijnych.

Oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata
Znajomość ustawy o finansach publicznych
Umiejętność obsługi pakietu MS Office
Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
myślenie analityczne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

Oferujemy:

•
•
•
•
•

Ciekawą i stabilną pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającej się
organizacji,
Wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków i stopnia odpowiedzialności,
Dobrą atmosferę w pracy,
Prywatną opiekę medyczną, kartę sportową,
Możliwość pogłębiania wiedzy (szkolenia, kursy językowe).

Dokumenty aplikacyjne, tj. CV w języku polskim, prosimy przesłać w terminie
do dnia 29 lipca 2021 roku, z podaniem nazwy stanowiska w tytule, pocztą elektroniczną
na adres: rekrutacja@fppp.gov.pl.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia jedynie na wybrane oferty pracy.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z
siedzibą w Radomiu (ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom), wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784300, REGON:
383266132, NIP: 7962990469 w celu prowadzenia rekrutacji”.

