Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. projektów międzynarodowych

Działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
zaprasza do udziału w rozwoju pierwszego polskiego synchrotronowego źródła światła, wyjątkowego ośrodka
znajdującego się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. (http://www.synchrotron.uj.edu.pl)
Praca w Centrum zapewnia:
• udział w rozwoju i promocji unikalnej infrastruktury badawczej;
• okazję pracy w międzynarodowym środowisku ekspertów;
• współpracy z wybitnymi naukowcami i styczność z najnowszymi technologiami;
• rozwój zawodowy i osobisty;
• szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne;
• pakiet socjalny i sportowy;
• umowę o pracę;
• stabilność zatrudnienia;
Opis zadań:
• organizacja samodzielnego stanowiska pracy ds. koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych,
ze szczególnym wskazaniem na programy Komisji Europejskiej (Horizon Europe) ,
• wsparcie Działu Naukowego Centrum w zakresie wyszukiwania możliwości pozyskiwania finansowania
ze środków zewnętrznych, w szczególności w ramach programów ogłaszanych przez Komisję Europejską,
• zarządzanie procesem analizy zaproszeń do współpracy otrzymywanych przez Centrum i budowania
konsorcjów projektowych,
• wsparcie kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi,
• wsparcie administracyjne zespołów realizujących projekty międzynarodowe i krajowe,
• pełnienie funkcji kierownika w wybranych projektach dotyczących ogólnego rozwoju współpracy, wymiany
dobrych praktyk lub doskonalenia procedur,
• monitorowanie poziomu wykorzystania budżetu oraz osiągania zakładanych wskaźników
i rezultatów projektów na poziomie strategicznym,
• udział w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych zmierzających do pozyskania finansowania
i reprezentowanie Centrum na forum międzynarodowym w spotkaniach dotyczących administracyjnych
i finansowych aspektów współpracy projektowej,
• odbywanie delegacji zagranicznych związanych z budowaniem i rozwojem sieci współpracy
międzynarodowej oraz udział w pracach nad struktura wniosku i definiowaniem zakresu zadań Centrum,
• bieżąca współpraca z innymi jednostkami administracji UJ.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami i/lub współpracy
międzynarodowej,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
Mile widziane:
• doświadczenie w kierowaniu projektami finansowanymi bezpośrednio z Komisji Europejskiej (programy
ramowe, Horyzont 2020, Horyzont Europa, itp.)
• doświadczenie zawodowe w sektorze B+R
Miejsce pracy: Kraków (Kampus UJ)

Informacje dodatkowe:
Oferujemy umowę o pracę na pełny etat na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony
Aplikuj!
Chętnych do podjęcia pracy w Centrum SOLARIS prosimy o przesłanie na adres email: synchrotron@uj.edu.pl:
• CV,
• listu motywacyjnego w języku polskim lub angielskim
• podpisanej i zeskanowanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Plik dostępny pod adresem:
https://synchrotron.uj.edu.pl/documents/1457771/139521157/Klauzula+informacyjna+nt+przetwarzania+dan
ych++osobowych+kandydat%C3%B3w_PL/667936a5-d964-47d3-b150-11cfb302e9be
W tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. projektów międzynarodowych

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

