
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 
20-325 Lublin 
 

OFERTA PRACY 
NUMER OFERTY: 1/FRL/2021 
OFEROWANE STANOWISKO: Specjalista ds. innowacji  
MIEJSCE W STRUKTURZE FRL:  Dział Wspierania Innowacji 
DATA OGŁOSZENIA NABORU:  31 sierpnia 2021 roku 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 10 września 2021 roku, godz. 15.00. 
INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU: 

1. Miejsce świadczenia pracy: Lublin  
2. Praca w wymiarze: pełny etat  
3. Praca przy komputerze pow. 4 h dziennie 

 
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 
1. WYKSZTAŁCENIE: wyższe  
2. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:  minimum 3 lata pracy zawodowej, w tym minimum rok na 
samodzielnym stanowisku  
3. WIEDZA:  
1) znajomość programów finansowanych z funduszy UE, w tym założeń programów na lata 2022-
2027  
2) znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów, w tym finansowanych z funduszy UE 
3) biegła znajomość obsługi komputera 
4) znajomość języka angielskiego na poziomie B2 
 
II. WYMAGANIA DODATKOWE  
1. WYKSZTAŁCENIE: studia podyplomowe z zakresu funduszy UE;  energetyki odnawialnej, poprawy 
efektywności energetycznej 
2. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: nie dotyczy 
3. WIEDZA: 
1) znajomość zagadnień związanych z e-marketingiem  
2) znajomość narzędzi umożliwiających wpisywanie danych na stronie www 
3) znajomość zagadnień związanych z cyfryzacją 
4) znajomość procesu przygotowania i świadczenia usług komercyjnych  
 
III. INNE:  
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych  
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe  
3) obywatelstwo polskie  
4) cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 
 
IV. ZAKRES KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI: 
• umiejętność dobrej organizacji pracy 

• umiejętność przewidywania/prognozowania  
• umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów  
• umiejętność analizy i syntezy informacji 
• umiejętności redakcyjne  
• umiejętność planowania 
• umiejętność zarządzania budżetem  
• prawo jazdy 



 
 
V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 
1. Opracowywanie i wdrażanie projektów realizowanych przez DWI, w tym finansowanych z funduszy 

UE 

2. Inicjowanie i rozwój współpracy międzynarodowej FRL 

3. Inicjowanie i rozwój działalności komercyjnej FRL (przedsiębiorcy, jednostki samorządu 

terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) 

4. Animowanie działalności Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (www.lke.fundacja.lublin.pl ) 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. List motywacyjny  
2. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe 
3. Opinie, referencje  
4. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by 

poinformować o spełnieniu wymagań formalnych,  
5. Oświadczenie kandydata o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji na stanowisko Dyrektora Działu 
Wspierania Innowacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Podpisana klauzula informacyjna 
 
 

Dokumenty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie (Konkurs na stanowisko Specjalista ds. 
innowacji, Oferta numer  1/FRL/2021). Dokumenty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. 
Decyduje data wpływu do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.  
 
ADRES SKŁADANIA LUB PRZESŁANIA DOKUMENTÓW: 
 
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 
20-325 Lublin 
Sekretariat (II piętro)  
 

http://www.lke.fundacja.lublin.pl/

