
 
 
 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  
 

Asystent koordynatora projektu 
 

Wymagania niezbędne: 

1) wykształcenie wyższe,  
2) co najmniej 2-letni staż pracy, 
3) udział w realizacji minimum 1 projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 
4) bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel). 
 
Wymagania pożądane: 

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, bankowość, rachunkowość, 
zarządzanie finansami) lub studia podyplomowe z  zakresu zarządzania projektami lub zarządzania 
funduszami UE, 

2) doświadczanie w obsłudze systemu SL2014,  
3) znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
 

Cechy i umiejętności, które Kandydat powinien posiadać: 

1) komunikatywność, 
2) wysoka kultura osobista, 
3) bardzo dobra organizacja pracy, 
4) samodzielność,  
5) sumienność, rzetelność 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Udział w realizacji projektu pt. „Nowe umiejętności – nowe perspektywy”  współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, realizowanego przez PARR S.A. na podstawie 

umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

 

Szczegółowy zakres zadań na stanowisku Asystent koordynatora projektu: 

1) Prowadzenie sekretariatu biura projektu. 

2) Prowadzenie rekrutacji firm, chętnych do przyjęcia na staż. 

3) Aktualizacja bazy uczestników projektu w systemie SL 2014.  

4) Monitoring wskaźników projektu. 

5) Przeprowadzanie postępowań dotyczących wyboru dostawców w ramach projektu. 

6) Przygotowywanie dokumentacji projektu. 

 
Warunki pracy: 

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 
3) umowa o pracę na czas określony, od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r. 



4) praca w siedzibie PARR S.A. w Przemyślu (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1) 
5) budynek siedziby PARR S.A. mieszczący się w Przemyślu w pełni dostosowany do osób 

niepełnosprawnych /m.in. winda/, 

 
Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny, 
2) życiorys zawodowy (CV) 
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 
5) kserokopie dokumentów jednoznacznie potwierdzające wymóg udziału w realizacji minimum 1 

projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:  

 
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przemyską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyślu,  moich danych 

osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych związanych z procesem rekrutacji.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem (am) poinformowany (a), że podanie danych jest dobrowolne 

oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania 

zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, o pozostałych informacjach wynikających 

z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.” 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy 

naboru na wolne stanowisko Asystent koordynatora projektu osobiście w sekretariacie Przemyskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pok. 26, lub przesłać na 

adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl w 

terminie do dnia 10.05 do godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną do PARR S.A. po wyżej określonym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu 

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

PARR S.A. - www.parr.pl 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty 

aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie 

kandydaci będą mogli odebrać w sekretariacie PARR S.A. (pok. 26) w terminie 3 miesięcy od dnia 

zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej ulegną zniszczeniu. 

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych: 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 

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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) zwane dalej RODO, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż : 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. z siedzibą w 37-700 Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  

możliwy jest pod adresem e-mail: iod@parr.pl. 



3. Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane w celu związanym z przebiegiem procesu 

rekrutacji, na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody, art. 6 ust. 1lit. a  RODO,  

Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 

pracownika.   

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia 

procesu rekrutacji na dane stanowisko. 

6. Posiada Pan/Pani prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznana Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO. 

8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie zastosuje się 

wobec nich profilowania. 

9. Podanie  przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury 

naboru, w celu wyłonienia kandydata do pracy.  Niepodanie przez Pana/Panią danych będzie 

skutkowało brakiem możliwości realizacji wobec Pana/Pani procedury naboru, w celu wyłonienia 

kandydata do pracy. 

 


