
 

 

W związku z realizacją projektu KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI - kwalifikacje z przyszłością dla osób od 
30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej,  w ramach 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalny Program Operacyjny Dolny 
Śląsk 2014-2020   

Firma Kompass Consulting 

 do nowego Oddziału we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalisty ds. projektów/rekrutacji  (umowa – zlecenie) 

 Zakres obowiązków: 

• Przeprowadzenie rekrutacji 130 osób (78 K i 52 M) w wieku 30+, pozostających bez pracy  
i zamieszkujących 12 powiatów o najwyższej stopie bezrobocia na Dolnym Śląsku, w ich trwałej 
aktywizacji zawodowej. 

• Prowadzenie dokumentacji projektowej i obsługa bieżąca kandydatów/uczestników projektu 
w biurze zlokalizowanym w centrum Wrocławia, zgodnie z Wytycznymi i obowiązującymi 
procedurami w ramach RPO.  

• Organizacja form wsparcia zaplanowanych w ramach projektu 

• Sprawna komunikacja z zespołem projektowym, koordynatorem projektu oraz trenerami 

• Aktywne działanie na rzecz osiągnięcia zamierzonych w projekcie wskaźników, w tym wskaźników 
zatrudnieniowych.  

Wymagania: 

• wykształcenie min. wyższe zawodowe 

• min. 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w 
agencji pośrednictwa pracy, jako rekruter itp.), w tym w projektach finansowanych ze źródeł 
publicznych 

• doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowymi 

• biegła wiedza na temat regionalnego rynku pracy i przedsiębiorczości poparte 
zawodowymi/osobistymi sukcesami  

• bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu 
Excel 

• mobilność i gotowość do podróży służbowych 

• atutem będzie doświadczenie w osiąganiu wskaźników zatrudnieniowych 
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Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie cv oraz listu do 9 grudnia 2016 r., do godz. 9.00 na 
adres:  czasnawlasnybiznes-dolnysl@kompass-consulting.pl 

Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska oraz nazwiska kandydata w temacie e-maila.  

W aplikacji należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).” 

Prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto za podjęcie pracy. Zachęcamy do aplikowania 
osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
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