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OFERTA nr 2021/11 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego 

Sp. z o.o. 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce 

Adres strony internetowej  https://eprd.pl/ 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Kinga Ślęzak 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
e-mail: rekrutacja@eprd.pl 

Data ważności oferty 10-03-2021 

Wymagania 

Wykształcenie 
wyższe licencjackie/wyższe inżynierskie wyższe 
magisterskie 

Kierunek/specjalność 
Wykształcenie techniczne, związane z ochroną środowiska lub 

pokrewne. 

Znajomość języków obcych 

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom CPE / C2) - 

kandydatury osób ze znajomością języka angielskiego poniżej tego poziomu 

nie będą rozpatrywane). 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia 

Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie Excel i 

Word. 

Zdolności analityczne. 

Umiejętność pracy w zespole. 

Komunikatywność. 

Odporność na stres. 

Dyspozycyjność i mobilność.  

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Asystent ds. zarządzania projektami w obszarze ochrony środowiska 

Rodzaj oferty praca stała 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Pełny etat Wysokość wynagrodzenia brutto  
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Miejsce pracy (woj. miejscowość) świętokrzyskie Liczba wakatów 1 

Zakres obowiązków 

Kontakt z kontrahentami w celu rozwoju współpracy. 

Wsparcie w przygotowaniu projektów międzynarodowych 

finansowanych przez Komisję Europejską. 

Rekrutacja kandydatów na ekspertów projektowych. 

Zarządzanie projektami międzynarodowymi (monitoring, 

rozliczenie finansowe), m.in. dotyczącymi sektora ochrony 

środowiska. 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

 
Dodatkowe atuty kandydata:  
Biegła znajomość języka francuskiego i/lub hiszpańskiego. 

Znajomość elementów metodyki zarządzania projektami. 

Wykształcenie kierunkowe: socjologia/prawo/ekonomia.  
 
Ze swej strony oferujemy:  
Umowę o pracę. 

Uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych.  

Mentoring w okresie przygotowawczym prowadzony przez doświadczonych pracowników.  

Atrakcyjny system prowizyjny oprócz stałego wynagrodzenia. 

Pakiet medyczny. 

Pracę w firmie o mocnej pozycji rynkowej. 

Dobrą kawę każdego dnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


