W związku z rozwojem naszego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu,
poszukujemy osób chcących dołączyć do działu dofinansowań w dynamicznej spółce
technologicznej typu start-up.
Nanores jest nowoczesnym, niezależnym laboratorium badawczo-rozwojowym, nastawionym na świadczenie
najwyższej jakości usług oraz podniesienie standardów współpracy świata nauki i biznesu.

Młodszy Specjalista ds. dofinansowań
Zakres pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obsługa administracyjna i finansowa projektów,
pomoc w przygotowywaniu wniosków o płatność/rozliczeń dotacji,
obsługa zamówień projektowych zgodnie z wytycznymi,
wyszukiwanie i przekazywanie informacji o konkursach oraz możliwościach aplikowania firmy,
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów,
opracowywanie załączników i dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania,
weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem wymagań konkursowych i kwalifikowalności kosztów,
przygotowywanie zapytań i wyjaśnień do Instytucji Pośredniczącej,
wykonywanie czynności administracyjno-finansowych związanych z bieżącą działalnością firmy.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenie w pracy administracyjnej lub finansowej (np. zw. z rozliczaniem projektów, kadrami,
księgowością, dokonywaniem zakupów),
dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excela),
skrupulatność,
samodzielność,
chęć rozwoju i zdobywania wiedzy,
dobra organizacja czasu pracy,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim (w mowie i piśmie),
wiedza dot. dokumentacji finansowej,
skuteczność w realizacji wyznaczonych celów.

Mile widziane:
•
•

doświadczenie przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji lub obsłudze finansowej firm,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
•
•
•
•

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę w oparciu o umowę zlecenie,
możliwość rozwoju zawodowego w unikalnym środowisku technologicznym i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych w różnych obszarach,
elastyczne godziny pracy,
pracę w młodym dynamicznym zespole.
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Bierutowska 57-59

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w formie CV na adres:
rekrutacja@nanores.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: „REKRUTACJA - Młodszy Specjalista ds. dofinansowań”.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”.
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych
naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy”.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie firma Nanores Sp. z o. o. Sp. k. Prosimy
o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją,
która jest dostępna na stronie http://nanores.pl/glowna/wspolpraca/praca
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