
                        
                    Elbląg, 06.06. 2019  

Rozeznanie 3b/095/2019  

W związku ze zgłoszeniem się z rozeznania 3a/095/2019  mniejszej ilości kandydatów niż zakładano z 
Międzynarodowy Instytut Outsourcingu ogłasza ponowny nabór  na stanowisko członka Komisji 
Przyznawania Grantów  (eksperta oceniającego projekty na etapie oceny merytorycznej)  w projekcie 
„Akademia rozwoju kompetencji dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego” realizowanym w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.   
   

   

1. Wymagania formalne [obowiązkowe]:   

a) posiadanie pełni praw publicznych;   

b) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;   

c) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;   

d) posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w zakresie zbieżnym z 
obszarem działania PO PC 3.1, w ramach którego dokonywany jest wybór projektów do 
dofinansowania, tj. znajomość tematyki edukacji dorosłych oraz/lub tematyki związanej z ICT – 
potwierdzone doświadczeniem zawodowym przedstawionym w życiorysie (CV) lub dodatkowymi 
zaświadczeniami (np. o ukończeniu studiów lub szkoleń w tym zakresie)   

e) posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji POPC 3.1;  

f) złożenia oświadczenia, gwarantującego ich niezależność i brak osobistego interesu w procesie 
oceny.   

   

2. Wymagania merytoryczne [obowiązkowe]:   
a) posiada wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub równoważny).   
   

3. Kryteria pożądane:   
a) doświadczenie w ocenie  wniosków konkursowych/grantowych – min. 30 wniosków.   
   

4. Warunki pracy:    

Czas pracy: - nienormowany czas pracy;   

  

 Zatrudnienie: umowa cywilno - prawna  
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Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć:  

- CV i list motywacyjny   

- Oświadczenie- stanowiące załącznik nr 1  

- Formularz oferty – stanowiący załącznik nr 2  

- Skan poświadczający uzyskanie wyższego wykształcenia   

  

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć 
osobiście na adres: Międzynarodowy instytut Outsourcingu ul. Zofii Nałkowskiej 21, 82-300 Elbląg 
e-mail:  akc095@fioi.org  

Dokumenty należy dostarczyć w terminie: od 06.06.2019 do 11.06.2019 r. do godz.  24:00 
Decyduje data i godzina wpływu oferty, a nie data wysłania jej przesyłką pocztową czy kurierską.   

Wszelkich informacji związanych z procesem rekrutacji udziela Karolina Kłosowicz  
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