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Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Jesteśmy powołanym przez samorząd województwa funduszem wspierającym mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz infrastrukturę regionu poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Zapewniamy
finansowanie projektów wpływających na rozwój społeczno - gospodarczy Pomorza.
poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

Specjalista ds.
finansowych

Miejsce pracy: Gdańsk
OPIS STANOWISKA:
Do podstawowych zadań i obowiązków na niniejszym stanowisku będzie należało:



Gdańsk, pomorskie



Specjalista




umowa o pracę

planowanie, monitorowanie, weryfikowanie, realizowanie i ewidencjonowanie przepływów środków finansowych
wynikających z realizacji umowy zawartej z Województwem Pomorskim oraz umów zawartych z Pośrednikami

瑱

pełny etat

Finansowymi/bezpośrednimi odbiorcami wsparcia,
sporządzanie planów finansowych,

肋

01.01.0001

ocena wniosków składanych przez Pośredników Finansowych w zakresie rozliczeń wynikających z zawartych



Ważna jeszcze 0 dni (do
01.01.0001)

umów,
sporządzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań oraz poniesionych kosztów,
rozliczanie kosztów zarządzania/wynagrodzeń należnych Pośrednikom Finansowym,
rozliczanie kosztów związanych z wykonywaniem powierzonego zadania oraz przygotowywanie sprawozdań w tym
zakresie, w tym obliczanie wielkości należnej rekompensaty.

Aplikuj teraz



Wymagania:





wykształcenie kierunkowe, bądź w trakcie studiów,
dokładność, dbałość o szczegóły, terminowość
samodzielność, komunikatywność, systematyczność
znajomość zagadnień z finansów publicznych oraz z zakresu rachunkowości,
znajomość zagadnień dot. analiz finansowych, instrumentów finansowych,
znajomość obsługi komputera, w tym zwłaszcza Ms Office,
umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu,
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz w obszarze obsługi i rozliczania projektów,
znajomość RPO dla WP w tym Inicjatywy JEREMIE i JESSICA.
Oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza na czas określony),
atrakcyjny system wynagradzania,
przyjazne środowisko pracy,
dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego,
benefity pozapłacowe (opieka medyczna, świadczenie urlopowe, karty sportowe).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nie ujętych w art. 22 1 §1. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z
2018r. poz. 917 ze zm.), a zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku."
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR Sp. z o. o. ) z siedzibą
w Gdańsku (80-837) przy ul. Straganiarskiej 24-27.
2. W PFR Sp. z o. o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@pfr.pomorskie.eu
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji na podstawie:
- art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO (dotyczy danych nie ujętych w art. 221 §1. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze
zm.), oraz
- art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO (dotyczy danych ujętych w art. 221 §1. Kodeksu Pracy.
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca
wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) między innymi
usługi informatyczne, prawne, doradcze.
5. Twoje dane osobowe zawarte w ofercie pracy/CV będą przechowywane przez okres do 90 dni po zakończonym

Pracodawca ma prawo
zakończyć rekrutację we
wcześniejszym terminie.

procesie rekrutacji.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to danych osobowych zawartych w ofercie pracy
(np. wizerunek, zainteresowania) nie ujętych w art. 2211. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.).
8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego
realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz
związanych z tym zatrudnieniem.
10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych
w rozumieniu RODO.

Aplikuj teraz
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