
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Specjalista 

Miejsce pracy: Piła 

 

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 udzielanie informacji na temat Funduszy Europejskich, w formie bezpośredniej, telefonicznej, 

elektronicznej, 

 organizację i prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń, inicjatyw informacyjno – promocyjnych, w 

tym również poza siedzibą Punktu, 

 samokształcenie w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań, 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wiedzy o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020 w ramach regionalnych oraz krajowych 

Programów Operacyjnych (mile widziane), 

 doświadczenia zawodowego w udzielaniu informacji o Funduszach Europejskich lub realizowaniu 

projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (mile widziane), 

 zorientowania na klienta, 

 wysokich umiejętności interpersonalnych oraz wysokiej kultury osobistej, 

 współpracy zespołowej,  

 wykształcenia wyższego, 

 czynnego prawo jazdy kategorii B, 

 umiejętności pracy pod presją czasu, bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu, 

 motywacji i zaangażowania, oraz chęci rozwoju, 

 skrupulatności oraz dokładności podczas wykonywania powierzonych zadań, 

 dyspozycyjności, 

 bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych, 

 

 

U nas możesz liczyć na: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 jasne warunki zatrudnienia oraz systemu premiowego, 

 zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności, 

 pracę w miłej i przyjaznej atmosferze, w młodym i dynamicznym zespole, 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:  

Wniosek w sprawie pracy powinien zawierać: CV oraz list motywacyjny, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby rekrutacji. 

Forma rekrutacji: Wnioski o pracę należy przesyłać na adres: info@warp.org.pl  

W temacie wiadomości prosimy wpisać: PRACA – Specjalista Piła 

W treści wiadomości proszę wskazać oczekiwane wynagrodzenie netto. 

WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi 

kandydatami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. 

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 art. 13 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016). 
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