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Specjzy UE

ds. fundus

Stawiamy na partnerskie wartości jak: zaangażowanie, odpowiedzialność i zaufanie, którymi
kierujemy się w relacjach biznesowych, są one również fundamentami naszej kultury
organizacyjnej.
W DONE! Deliveries tworzymy inspirujące miejsce pracy – DOŁĄCZ DO NAS!

CO ZYSKUJESZ
kompleksowy onboarding
beneﬁty pozapłacowe (Mulitsport,
opieka medyczna, eventy firmowe)
pracę w zespole kompetentnych
i doświadczonych specjalistów
otwartych na dzielenie się wiedzą
możliwość awansu oraz
współudział przy tworzeniu ﬁrmy
zatrudnienie w ﬁrmie bez
korporacyjnej sztywności
unikalną atmosferę i kulturę
organizacyjną opartą
o wzajemny szacunek
zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę, możliwość pracy zdalnej
1 x w tygodniu
wynagrodzenie adekwatne do
posiadanego doświadczenia

ODPOWIADASZ ZA
identyﬁkowanie projektów/działań
ﬁrmy, które mogą być ﬁnansowane
ze środków funduszy unijnych
inicjowanie/sugerowanie działań
spójnych ze strategią ﬁrmy, dla
których dostępne są programy
unijne
identyﬁkowanie szans w zakresie
dotacji unijnych (biorąc pod uwagę
nawet zmiany organizacyjne Spółki)
zarządzanie wszystkimi projektami
na poziomie wymagań formalnych
przygotowanie organizacyjne
Spółki oraz opracowywanie
wszelkiej dokumentacji, wniosków,
budżetów, harmonogramów w celu
otrzymania dotacji
reprezentowanie ﬁrmy oraz
negocjowanie z instytucjami
dystrybuującymi środki,
dostawcami, doradcami
zewnętrznymi

WAZNE, BYS JUZ MIAL
doświadczenie w prowadzeniu
projektów z zakresu badań
i rozwoju w obszarze innowacji
biznesowych /projekty z NCBiR,
Bony na Doradztwo/
aktualną wiedzę z zakresu
pozyskiwania i rozliczania
projektów współfinansowanych
ze środków krajowych
i zagranicznych, w tym
ze środków Unii Europejskiej
wykształcenie wyższe, preferowane
kierunki: ekonomia, ﬁnanse,
bankowość, prawo
(studia z zakresu funduszy unijnych
będą dodatkowym atutem)
biegłą obsługę komputera oraz
pakietu MS Ofﬁce, w tym
w szczególności MS Excel
doświadczenie w prowadzeniu
rozmów biznesowych
dobrą organizację pracy,
terminowość w prowadzonych
projektach

odsapnij od korpo

siedziba w Andrychowie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z trzema poniższymi klauzulami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie innych danych osobowych niż wynikające z Kodeksu Pracy i odrębnych ustaw na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych biometrycznych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Treść klauzul może być zawarta bezpośrednio na aplikacji bądź w treści e-maila.
Administratorem danych jest DONE Deliveries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Batorego 35,
34-120 Andrychów. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

www. kariera.donedeliveries.com

