OFERTA PRACY
Korporacja Wschód Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na rynku od 25 lat
zajmująca się głównie badaniami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie wysokich technologii. W
związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydata na stanowisko:

KIEROWNIK PROJEKTU BADAWCZEGO
Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe techniczne, dodatkowym atutem będzie posiadanie tytułu naukowego
doktora nauk technicznych oraz wykształcenie z zakresu zarządzania projektami,
minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu i uczestniczeniu w projektach badawczych
rozwojowych i wdrożeniowych,
znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
wysokie umiejętności komunikacyjne i analityczne,
doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i zespołami projektowymi
samodzielność w działaniu i decyzyjność, wysoka inicjatywa własna,
dopuszczenie do informacji niejawnych na poziomie minimum poufnym.
certyfikat PRINCE 2
umiejętność publikowania artykułów naukowych, posiadanie dorobku publikacyjnego
kreatywność,
zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania
wniosków i opinii,
sprawność działania, podzielność uwagi,
dobre umiejętności organizacyjne,
zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
prawo jazdy minimum kat. B,
niekaralność,
posiadanie praw publicznych,

Zadania w zakresie kierowania Projektem Naukowo Badawczym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opracowanie strategii, celów i kierunków prac badawczo-rozwojowych.
Koordynowanie i nadzór nad realizacją części merytorycznej i ekonomicznej projektu.
Koordynacja relacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Koordynacja współpracy z partnerami w konsorcjum oraz podwykonawcami.
Nadzorowanie obiegu dokumentów wytwarzanych w związku z realizacją projektu.
Kontrolowanie terminowości realizacji wszystkich przedsięwzięć, w tym składania
sprawozdań, raportów i przeprowadzania audytów.

7. Nadzorowanie organizacji posiedzeń i spotkań zespołów powołanych do realizacji
projektu.
8. Nadzorowanie postępowań związanych z zakupami elementów konstrukcji
mechanicznych ekstraktora w zakresie dotyczącym bezpośrednio realizacji projektu.
9. Nadzorowanie poprawności (zgodności z przepisami) wydatkowania środków
finansowych przyznanych konsorcjum na realizację projektu.
10. Udział w pracach badawczych podczas weryfikacji komponentów technologii oraz
kompletnych modeli prototypów.
11. Współudział w opracowywaniu dokumentacji technicznej i technologicznej
Niskotemperaturowego Ekstraktora Wirówkowego.
12. Współudział w opracowywaniu sprawozdań merytorycznych z realizacji etapów.
13. Współudział w opracowywaniu materiałów promujących projekt i uzyskane efekty.
14. Archiwizacja wykonywanych w ramach realizacji projektu prac zgodnie z wytycznymi
i wzorcami, które będą opracowane dla tego projektu.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia oraz wynagrodzenie
adekwatne do kompetencji i umiejętności.
Zainteresowane osoby zapraszamy do składania aplikacji wraz z CV na adres:
biuro@korporacjawschod.pl
Kontakt telefoniczny: 22 613 33 80
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