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Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, jako lider projektu 

„BSR (Bottom-up, Sustainable, Renewable) Lab for Just Transition in Polish and German coal regions” 

realizowanego we współpracy z partnerami: Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości z Konina, Lausitzer 

Perpsektiven z region Łużyc oraz Ecologic Instiute z Berlina, finansowanego ze środków EUKI (European 

Climate Initiative), będącego instrumentem finansowym Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody 

i Bezpieczeństwa Nueklearnego Republiki Federalnej Niemiec.   

poszukuje doświadczonych i dynamicznych kandydatów/kandydatki na stanowisko:  

Menadżer/Menadżerka projektu 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za całościowe zarządzanie dwuletnim projektem,  

a w szczególności:   

• nadzór nad realizacją projektu zgodnie z wymogami grnatodawcy oraz procedurami wewnętrznymi 

PZS, 

• koordynacja pracy partnerów projektu, w tym komunikacja, przygotowanie i nadzór nad realizacją 

umów bilateralnych, 

• nadzór nad organizacją działań w projekcie oraz ich prawidłową realizacją, 

• nadzór nad działaniami komunikacyjnymi w projekcie, 

• zarządzania budżetem projektu, 

• prowadzenie regularnej komunikacji z biurem instytucji finansującej EUKI, 

• przeprowadzanie niezbędnych procedur w zakresie zakupu towarów i usług, 

• nadzór nad właściwym, zgodnym z wymogami grnatodawcy oznakowaniem materiałów 

projektowych, 

• prowadzenie dokumentacji projektu, 

• prowadzenie sprawozdawczości projektu, 

• reprezentowanie projektu na zewnątrz. 
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Wymagania: 

• Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami, ze szczególnym 

uwzględnieniem projektów unijnych lub międzynarodowych  

• Doświadczenie w realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i/lub rozwoju lokalnego i/lub 

wspierania przedsiębiorczości na terenach wiejskich   

• Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie 

• Ogólna znajomość i zainteresowanie polityką klimatyczną i energetyczną Polski oraz problematyką 

sprawiedliwej transformacji regionów górniczych  

• Doskonałe umiejętności organizacyjne, interpersonalne i komunikacyjne 

 

Termin i miejsce wykonania pracy. 

Przewidujemy rozpoczęcie pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem nie później niż 1 listopada 2020 

na okres 24 miesięcy z możliwością stałego zatrudnienia. Podstawowym miejscem pracy będzie biuro 

Zamawiającego w Warszawie przy ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 oraz – w uzgodnionym zakresie – praca zdalna. 

Przewiduje się również wyjazdy terenowe wynikające ze specyfiki projektu. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z cv i zdjęciem, na adres 

rekrutacja@zielonasiec.pl 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 12.10.2020 do godz. 18.00. Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.  
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