
 
 

 
 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja! 

Ogłoszenie o naborze osób do realizacji projektu przez Akademię Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie 

W związku z realizacją projektu „WEB- DESIGN” nowe kompetencje na rynku pracy.” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 4.1 Wzmocnienie i 

rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o 

kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie 

potencjału dydaktycznego uczelni PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki., Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie poszukuje 

kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań na stanowisko : 

1. KIEROWNIK PROJEKTU, do którego obowiązków należeć będzie: 

 podejmowanie kluczowych decyzji,  

 tworzenie procedur w projekcie,   

 nadzór nad poprawnym przepływem informacji,  

 nadzór nad prawidłową  realizacją wskaźników  w  ramach projektu,  

 nadzór nad merytoryczną i finansową  realizacją projektu, 

 nadzór nad działaniami rekrutacyjnymi.  

Wymagania: 

 ukończone studia wyższe,  

 doświadczenie w zarządzaniu projektami,  

 znajomość specyfiki projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  

 umiejętność pracy w zespole, 

 Mile widziane: 

 znajomość branży kreatywnej, 

 doświadczenie w pracy w środowisku akademickim. 

Liczba miejsc: 1 

Dodatkowe informacje: 

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę , ½ etatu 

2. Miejsce wykonania przedmiotu zlecenia: Biuro Karier Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie 

3. Przewidywany okres obowiązywania umowy: od 09.03.2015 do 30.09.2015 roku. 

4. Wypłata wynagrodzenia – co do zasady w okresach miesięcznych, z możliwością 

przesunięcia poszczególnych okresów wypłat w zależności od otrzymania 

poszczególnych transz przyznanej dotacji na realizację projektu. 

http://www.mnt-era.net/Programmes/logoncbir.bmp/image_view_fullscreen


 
 

 
 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja! 

5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału 

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie 

potencjału dydaktycznego uczelni PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i 

Nauka.  

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert  zawierających CV, list motywacyjny  

i dokumenty potwierdzające wykształcenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy 

naboru na stanowisko kierownika projektu na adres ul. Piłsudskiego 21/8 w biurze projektu 

lub na adres kariery@asp.krakow.pl. 

w terminie do dnia 06.03.2015 do godz. 15:00. 

 Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 o ochronie danych osobowych. 
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