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OFERTA PRACY
Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko w projekcie
pt. „Mennica Usług Szkoleniowych” – Mobilny Konsultant (umowa na
zastępstwo), realizowanym w ramach umowy o dofinansowanie
nr. RPLD.10.02.01-10-003/18-00.

Opis stanowiska:
•

Analizowanie strategicznych dokumentów merytorycznych, stanowiących podstawę realizacji
projektu;

•

Organizacja i prowadzenie spotkań doradczo-konsultacyjnych dla MŚP w ramach działań
rekrutacyjnych;

•

Opracowywanie materiałów merytorycznych na cele rekrutacyjne MŚP;

•

Przygotowywanie naborów oraz weryfikowanie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej przez
MŚP;

•

Obsługa bieżących i potencjalnych klientów na etapie oceny złożonej dokumentacji aplikacyjnej;

•

Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji oraz nadzór nad procesem podpisywania umów z
MŚP;

•

Obsługa systemów informatycznych dedykowanych do obsługi projektu;

•

Ścisła współpraca z pozostałymi działami firmy.

Wymagania:
•

Wykształcenie co najmniej średnie;

•

Podstawowa wiedza dotycząca dotacji unijnych;

•

Umiejętność analitycznego myślenia i swobodnego wyrażania własnych myśli;

•

Łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z Klientami;

•

Bardzo dobra organizacja czasu pracy i nastawienie na terminową realizację wyznaczonych zadań;

•

Dokładność, rzetelność;
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•

Umiejętność pracy w środowisku Windows, obsługa podstawowych pakietów oprogramowania
biurowego.

•

Prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
•

Język angielski na poziomie B2;

Oferujemy:
•

Ciekawą, pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze;

•

Możliwość poznania specyfiki realizacji projektów unijnych dofinansowanych z RPO WŁ na lata
2014-2020;

•

Niezbędne narzędzia pracy.

CV i list motywacyjny prosimy przesłać w terminie do 10 stycznia o godz. 14.00 na adres biuro@ldb.net.pl
lub dostarczyć listownie, osobiście bądź za pomocą kuriera na adres Łódzki Dom Biznesu sp. z o.o. ul.
Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź.
Aplikacje powinny zawierać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z rekrutacją na stanowisko pracy. Zostałam/em poinformowana/y,
że niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na adres mailowy: biuro@ldb.net.pl, wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
.

