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W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie                          
Wydział Zamiejscowy w Lublinie -  projektu „Nowoczesny Pedagog” współfinansowanego                           
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy osoby 
na stanowisko:  Specjalista ds. promocji i informacji. 
 
Główne zadania:  

 nadzór nad kampanią promocyjną projektu; 

 prowadzenie i zarządzanie zawartością merytoryczną i multimedialną strony internetowej 
projektu; 

 współpraca z Zespołem Projektowym w zakresie realizacji działań informacyjno - promocyjnych; 
 sporządzanie okresowych sprawozdań  z zakresu przeprowadzonych działań; 
 bardzo dobra znajomość procedur i wytycznych w zakresie informacji i promocji PO KL; 
 bardzo dobra znajomość procedur związanych ze stosowaniem Zasady Konkurencyjności w zlecaniu 

zadań, w tym umiejętność prawidłowego opracowywania zapytań ofertowych;  
 inspirowanie realizacji zadań oraz wsparcie organizacyjno-merytoryczne pracowników Zespołu 

Zarządzającego Projektem; 
 wypełnianie zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją działań projektowych; 
 dochowanie tajemnicy służbowej oraz nieudostępnianie materiałów i produktów wytworzonych w 

ramach Projektu osobom nieupoważnionym; 
 przygotowanie planu oraz metod i narzędzi monitorowania realizacji Projektu; 
 nadzór i ścisła współpraca z personelem zatrudnionym do realizacji poszczególnych zadań w projekcie; 

 
 Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe; 
 Bardzo dobra znajomość obsługi  programów typu MS Word, PowerPoint i Corel Draw; 
 Odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, bardzo dobra organizacja czasu pracy; 
 Atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. 

Oferujemy: 

 Zatrudnienie na  umowę o pracę (pół etatu);  
 Ciekawą i odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze; 
 Dobre warunki finansowe. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego do dnia                               
19 sierpnia 2013r. na adres: b.nakielska@wspkorczak.eu  
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: Specjalista ds. promocji i informacji. 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 
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 ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”. 
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