
 

 
 

 
Oferta pracy na stanowisko: Koordynator transgranicznego projektu  

Miejsce pracy: Jelenia Góra 
 

 
 
Zakres obowiązków: 
 

 koordynowanie przebiegu realizacji poszczególnych działań projektu,  
 realizowanie planowanych działań projektu,  
 uczestniczenie w przedsięwzięciach i działaniach projektu,  
 współpraca z partnerami projektu,  
 nadzór nad spełnieniem celów i wskaźników projektu,  
 nadzór nad zapewnieniem poprawnej realizacji projektu, 
 przygotowywanie wniosków o płatność, 
 przygotowywanie zestawień poniesionych wydatków, 
 opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami programu, 
 bieżące zarządzanie projektem, 
 wsparcie dla członków zespołu projektowego. 

 
Wymagania: 
 
 doświadczenie w realizacji  transgranicznych projektów (Program Operacyjny Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 lub Program 
Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013); 

 doświadczenie w rozliczaniu transgranicznych projektów (Program Operacyjny Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 lub Program 
Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013); 

 wykształcenie średnie lub wyższe; 
 bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność planowania, ustalania priorytetów oraz 

podejmowania decyzji; 
 profesjonalizm i miłe usposobienie;  
 umiejętność szybkiej adaptacji i pracy w zespole;  
 umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; 
 dobra znajomość MS Office. 

 
Oferujemy: 
 

 atrakcyjne wynagrodzenie;  
 pracę w dynamicznym, ambitnym i przyjaznym zespole; 
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 
 możliwość rozwoju zawodowego. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i LM na adres: praca@karr.pl do dnia 05.01.2017 r. 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z ustawą  
z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Jeleniej Górze. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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