
 

pl. J. Matejki 13, 31-157 Kraków 
tel. + 48 12 422 24 50, fax + 48 12 422 65 66 

e-mail: rektor@asp.krakow.pl 

Nr DK-1100-38/15            Kraków, 2015-03-10 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

ogłasza nabór 
na stanowisko specjalisty ds. pozyskiwania funduszy 

 
1. Określenie stanowiska służbowego: 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy  
 
2. Wymiar etatu: 

0,5 (połowa) 
 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 
a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
b) wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, administracja, ekonomia, rachunkowość)  
c) min. 5 lat stażu pracy na stanowisku związanym z obsługą projektów dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej (i innych środków zewnętrznych) w jednostce sektora finansów publicznych,  
d) znajomość przepisów prawa z zakresu: zamówień publicznych, finansów publicznych, 
e) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi 
terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe. 

 
4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem: 

a) umiejętność posługiwania się programami komputerowymi: pakietem MS Office,  
b) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, 

sumienność, uczciwość, odporność na stres, zdolności organizacyjne, gotowość do stałego 
podnoszenia swoich kwalifikacji, 

c) mile widziane: studia podyplomowe z zakresu rozliczania środków pochodzących z Unii 
Europejskiej, doświadczenie pracy w szkole wyższej.  

 
5. Zakres obowiązków: 

a) identyfikacja źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych,  
b) opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej o środki ze źródeł zewnętrznych, 
c) rozliczanie projektów we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym, 
d) monitorowanie przebiegu realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, 
e) administracyjna obsługa działań jednostek organizacyjnych uczelni związanych z pozyskiwaniem 

środków finansowych na naukę i finansowanie działalności statutowej, w tym czuwanie nad 
prawidłowością i terminowością  składanych przez jednostki organizacyjne wniosków  
parametryzacyjnych, 

f) prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie realizowanych projektów. 
 
6. Wymagane dokumenty : 

a) Curriculum Vitae wraz oświadczeniem o wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - t. jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 
1182 (wzór klauzuli poniżej), 

b) list motywacyjny, 
c) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy                              

na  stanowisku, w tym potwierdzających wymagany staż pracy, 
d) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 
e) oświadczenie o niekaralności w zakresie wskazanym powyżej . 

 
7. Forma i termin składania ofert oraz rozstrzygnięcia naboru: 

a) Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie jednostki (w budynku głównym  ASP                            
w Krakowie przy pl. Matejki 13) na Dzienniku Podawczym lub w Dziale Spraw Pracowniczych                



 

pl. J. Matejki 13, 31-157 Kraków 
tel. + 48 12 422 24 50, fax + 48 12 422 65 66 

e-mail: rektor@asp.krakow.pl 

(pok. 108) osobiście lub za pośrednictwem poczty albo na adres email: mmaj@asp.krakow.pl do 
dnia 18.03.2015. z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalisty ds. pozyskiwania funduszy" 

b) Dokumenty, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty 
osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. 

c) Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko                  
z wybranymi  do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatami.  

d) Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do niewyłonienia 
kandydata do zatrudnienia. 

 
8. Dodatkowych informacji udziela:  

Kanclerz ASP – Jolanta Ewartowska, nr tel. 12 299 20 21 
 
 
Wzór klauzuli, o której mowa w pkt. 6 lit. a) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych zgodnie              
z ustawą z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182). 
 

 

       


