
                    

Katowice, 2 marca 2011r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach, działający w ramach 
Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży 
Viribus Unitis, poszukuje pracownika na stanowisko:

KONSULTANT 
PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W KATOWICACH

(SPECJALISTA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH)

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe;
• Bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania Funduszy Europejskich na lata 
2007-2013;
• Doświadczenie w składaniu wniosków o dofinansowanie z UE;
• Przynajmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską;
• Znajomość zagadnień związanych z monitoringiem projektów unijnych 
(monitorowanie realizacji budżetu, przygotowywanie wniosków o płatność, 
kwalifikowanie wydatków, harmonogramowanie transz i przepływów finansowych
);
• Umiejętność obsługi pakietu Office (w tym Excel, Word);
• Umiejętność pracy z klientem;
• Zdolności analitycznego, logicznego i przyczynowo - skutkowego myślenia
• Prawo jazdy kat B.

Obowiązki:
• Prowadzenie konsultacji w otwartym punkcie informacji o Funduszach 
Europejskich;
• Udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące Funduszy Europejskich na lata 
2007-2013;
• Udzielania informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach 
dofinansowania projektu; 
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat).

Oferujemy:
• Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole;
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz ze 
zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  adresy  e-mail 
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biuro@fundacja.katowice.pl lub  biuro@pife.katowice.pl lub  dostarczenie  do 
siedziby Fundacji Viribus Unitis (ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice) w terminie do 
20 marca 2011 roku.

Punkt  Informacyjny  Funduszy  Europejskich  działa  w  ramach  projektu  "System 
Informacji  
o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013". Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich jest prowadzony na zalecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
przez  Fundację  Viribus  Unitis.  Służy  bezpłatną  pomocą  w  informowaniu 
o możliwości  otrzymania  wsparcia  finansowego  z  Funduszy  Europejskich  oraz 
kryteriach  rozliczania  dotacji.  Więcej  informacji  znaleźć  można  na  stronie 
www.pife.katowice.pl 

Projekt "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013" jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Techniczna  oraz  ze  środków  budżetu 
państwa.

W  razie  dodatkowych  pytań  prosimy  o  kontakt  e-mailowy  na  adres 
katarzyna.michalek@pife.katowcie.pl lub telefoniczny pod numerem (32) 209 16 
90, (32) 209 17 01. Osoba do kontaktu - Katarzyna Michałek-Jung. 
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