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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ogłasza konkurs na  stanowisko 

 

Gminnego specjalisty ds. wdrażania standardów 
(10 etatów) 

 
w ramach projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – 

nowe standardy kształcenia i opieki”  
(projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR. 02.08.00-00-0018/17-00) 
 

 
 

Zakres obowiązków: 

• Udział w działaniach merytorycznych w projekcie, w tym przede wszystkim nadzór nad 
postępami prac i realizacją programów wsparcia dla osób niesamodzielnych objętych 
pilotażową opieką na terenie wybranych gmin z województw wielkopolskiego, śląskiego 
oraz podkarpackiego, 

• Weryfikacja działań opiekunów starszych osób niesamodzielnych i dokumentacji z realizacji 
tych działań, 

• Komunikacja i współpraca z osobami z poszczególnych gmin, odpowiedzialnymi za 
świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych,  

• Nadzorowanie i realizacja umów z wykonawcami (weryfikacja umów pod kątem projektu, 
negocjacje, spójność realizacji umów z działaniami partnerów) 

• Obsługa umów zleceń w ramach projektu – kontakty ze zleceniobiorcami, 
• Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących uczestników projektu, 
• Inne czynności zlecone przez kierownika projektu. 
 
Wymagania: 

• Wykształcenie minimum średnie,  
• Doświadczenie w pracy z klientem zewnętrznym, 
• Umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej oraz innych 

współpracowników, 
• Doświadczenie w nadzorowaniu realizacji umów z wykonawcami, umów cywilnoprawnych, 
• Komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów, 
• Biegła obsługa narzędzi biurowych (pakiet Office, w szczególności Excel i Word), 
• Umiejętność analitycznego myślenia i wykonywania pracy pod presją czasu, 
• Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski (województwa 

wielkopolskie, podkarpackie oraz śląskie), 
• Wysoka kultura osobista, 
• Odpowiedzialność, sumienność, 
• Sprawność, efektywność i skuteczność w działaniu. 
 
Mile widziane:  
• Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,  
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• Czynne prawo jazdy kat. B, 
• Własny samochód. 
 
Oferujemy: 
• Pracę w miłej atmosferze, w zgranym zespole, 
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w uznanej publicznej szkole 

wyższej przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE,  
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój zawodowy, w tym współpracę z dynamicznym 

zespołem fachowców. 
 

 
MIEJSCE PRACY:     Warszawa, UKSW, ul. Wóycickiego 1/3,  
FORMA ZATRUDNIENIA:  Umowa o pracę na czas określony – od 1 marca 2018 r. do 

30 kwietnia 2019 r. (14 miesięcy) 
WYMIAR CZASU PRACY:           pełen etat 
 
 
Niezbędne dokumenty: 
CV ze zdjęciem i list motywacyjny, 
Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie, 
Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, teks jednolity Dz. U. 2016, poz. 922).” 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów do dnia 31.01.2018 r. na adres 
mailowy: a.guzik@uksw.edu.pl 
W tytule maila prosimy napisać: gminny specjalista ds. wdrażania standardów. 
 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

Przesłanych dokumentów nie zwracamy. 

 

 
 

 


