Manager Operacyjny - Operations Manager

Fundacja Innowacja i Wiedza powstała z myślą o wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego i
edukacji poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań służących zdobywaniu wiedzy,
podnoszeniu świadomości społecznej i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Nasze cele realizujemy
poprzez promowanie kreatywnego wykorzystania wiedzy, postaw przedsiębiorczych oraz tworzenie
nowatorskich rozwiązań w dziedzinach wspierających aktywność społeczną.
Nasze programy:
•
•
•
•

umożliwiają podjęcie trwałego zatrudnienia przez osoby oddalone od rynku pracy,
wspierają doradczo i finansów osoby chcące założyć i prowadzić własną firmę,
upowszechniają mentoring jako innowacyjną formę przekazywania i dzielenia się wiedzą,
promują edukację i zaradność finansową jako jedną z podstawowych umiejętności życiowych.

Fundacja Innowacja i Wiedza w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby, która będzie
pełniła nadzór operacyjny nad wdrażanymi projektami.
Lokalizacja: Warszawa
Opis stanowiska:
Koordynacja i nadzór nad realizacją projektów zgodnie z budżetem, harmonogramem i wskaźnikami.
Głównie projekty aktywizacji zawodowo-społecznej (w tym integracja uchodźców z Ukrainy z lokalnym
rynkiem pracy i społeczeństwem w centrach aktywizacji w Poznaniu i w Katowicach) oraz projekty
międzynarodowe Erasmus+. Monitorowanie postępów i ich bieżące raportowanie. Inne niezbędne
działania koordynacyjne i operacyjne.
Zakres obowiązków:
- nadzór operacyjny nad projektami Fundacji,
- nadzór operacyjny nad pracą zespołów w centrach aktywizacji uchodźców z Ukrainy w Poznaniu i w
Katowicach,
- nadzór operacyjny nad poprawnością organizacji usług integracyjnych i wsparcia socjalnego,
- nadzór operacyjny nad realizacją działań integracyjnych i aktywizacyjnych dla klientów centr,
- nadzór operacyjny nad prowadzeniem dokumentacji projektu i klientów w celu zapewnienie
prawidłowej jakości wsparcia i realizacji projektów,
- inne bieżące działania operacyjne celem poprawnego działania centr aktywizacji,
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- nadzór operacyjny nad projektami międzynarodowymi Erasmus+ (KA210 i KA220)

Wymagania:
- wykształcenie wyższe humanistyczne/ekonomiczne, międzykulturowe, prawne,
- min. 5 letnie doświadczenie w koordynacji, nadzorze, rozliczaniu projektów grantowych, w tym
międzynarodowych,
- doświadczenie w pracy w projektach aktywizacji społeczno-zawodowej,
- doświadczenie w projektach na rzecz migrantów i uchodźców,
- doskonałe umiejętności organizacyjne,
- doświadczenie w opanowywaniu sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych,
- wysokie zdolności adaptacyjne,
- biegła znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego
- elastyczność w zakresie podróżowania.
Języki:
biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie) oraz podstawowa znajomość
języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego będzie mile widziana.
Oferujemy:
- umowę w zależności od preferencji kandydata,
- możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku,
- elastyczny czas pracy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@fiiw.pl . Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości
nazwę stanowiska, na którą Państwo aplikują. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane
zgłoszenia.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych w procesie rekrutacji.
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