
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Spółka z o.o. poszukuje do pracy 
osoby na stanowisko : 
  
Specjalista ds. pozyskiwania finansowania projektów 
Miejsce pracy: Gorzów Wlkp. 
Region: lubuskie 
 
Opis stanowiska: 
• przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów z Funduszy UE i 
krajowych; 
• obsługa wniosku na etapie oceny formalnej i merytorycznej, w tym 
składanie uzupełnień do jednostki organizującej konkurs; 
• rozpoznawanie, analiza, pozyskiwanie i monitorowanie dostępnych 
funduszy na realizację projektów; 
• koordynacja realizowanych zadań w ramach projektów (nadzór nad 
terminowością, postępem prac itp.); 
• realizacja projektów w zgodności z podpisanymi umowami oraz 
regulacjami; 
• planowanie, harmonogramowanie i koordynacja pozyskania planowanych 
środków; 
• realizacja projektów międzynarodowych oraz krajowych finansowanych ze 
środków zewnętrznych; 
• analiza i ocena projektów inwestycyjnych z komponentem gospodarki 
obiegu zamkniętego, odnawialnych źródeł energii, pod kątem możliwości 
otrzymania wsparcia; 
• tworzenie i planowanie ram projektów dla polskich i zagranicznych firm w 
zakresie działalności badawczo-rozwojowej; 
• prowadzenie korespondencji z instytucjami publicznymi dot. pomocy 
publicznej; 
• współpraca z osobami zaangażowanymi w przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie; 
 
Wymagania: 

 doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 2 lata 

 dyspozycyjność 
 wykształcenie min. średnie, 
 dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym 

uwzględnieniem pakietu MS Office). 
 dobra organizacja pracy, 
 samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista. 

Oferujemy: 
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, 
• atrakcyjny i motywujący system wynagrodzeń, 



• narzędzia niezbędne do wykonywania pracy. 
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z 
klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podany 
adres e-mailowy lub kontakt osobisty w siedzibie Spółki w Gorzowie Wlkp., 
przy ul. Teatralnej 49 lub pod numerem telefonu : 609 001 516. 
 Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 
  
 W CV prosimy o załączenie klauzuli: 
„Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) 
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Gorzowski Ośrodek Technologiczny Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralna 49, będącą 
jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , 
dla potrzeb przeprowadzenia aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.” 
  
Realizacja obowiązku informacyjnego : 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) informujemy, 
iż: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma GOT Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 957225385 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i 
przyszłych rekrutacji – na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku 
wyznaczony przez Administratora. 
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych , prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, 
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  
 


