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Inowrocław, 05.06.2014 rok 
                                                                                                                                                                                    

ROZEZNANIE APLIKACYJNE  

 Centrum Wdrożeniowo- Szkoleniowe INKOM Michał Osowiecki  

Ul. Osiedle Armii Krajowej 32/20, 61-375 Poznań   

w związku z realizacją projektu „ Mazowieckie Amazonki zapraszają na szkolenia komputerowe”  

realizowanego w ramach PO KL, Priorytet IX , Poddziałanie 9.6.2. „ Podwyższanie kompetencji osób 

dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” 

zaprasza do składania aplikacji na stanowisko 
 

KIEROWNIK  PROJEKTU 
 
 

1.Opis przedmiotu rozeznania:  
 
Przedmiotem  rozeznania jest pełnienie obowiązków Kierownika projektu „ Mazowieckie Amazonki 

zapraszają na szkolenia komputerowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach EFS w wymiarze 12 miesięcy (80 godzin miesięcznie) począwszy od dnia 01.07.2014, 

realizowanego na terenie województwa mazowieckiego. 

Zadania do zrealizowania: 

 
• Nadzór nad przebiegiem całego projektu w wymiarze  merytorycznym i finansowym; 

• Zarządzanie  pracą zespołu projektowego;   

• Kontrola stopnia osiągniecia rezultatów;  

• Prowadzenie sprawozdawczości projektu i komunikacja z Instytucją Organizującą Konkurs;  

• Obsługa Formularza PEFS 

• Dokonywanie analizy ryzyka w zakresie niskiej rekrutacji i frekwencji oraz zdawalności 

egzaminów komputerowych; 

• Przestrzeganie zasad równości płci. 

• Prowadzenie dokumentacji, monitoring rezultatów.  

3.Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:  

• Wykształcenie wyższe;  

• Minimum dwuletnie doświadczenie kierownicze w realizacji podobnych projektów  

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; 

• Dyspozycyjność oraz mobilność. 

 

4. Do zaoferowania mamy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej; 
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• Powiększenie  doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów współfinan-

sowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:  

Aplikacja powinna zawierać: 

• Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową  wynagrodzenia w przeliczeniu  

na 1 miesiąc pracy (załącznik nr 1) 

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2014 roku do godziny 16:00 

(decyduje data wpływu do siedziby  Centrum Wdrożeniowo-Szkoleniowego INKOM Michał 

Osowiecki). 

 

Oferty można składać z wykorzystaniem następujących form: 

a) listownie na adres: Centrum Wdrożeniowo- Szkoleniowe INKOM Michał Osowiecki, 

 ul. Armii Krajowej 32/20, 61-375 Poznań; 

b) osobiście do Centrum Wdrożeniowo- Szkoleniowe INKOM Michał Osowiecki , w godzinach 

od 8:00 do 16:00; 

c) pocztą elektroniczną na adres: biuro@e-inkom.pl 

. 

      Z poważaniem,   

 


