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Gdańsk, 2.11.2022 r. 

Zarząd Fundacji ARMAG 

ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Fundacji: 

Wymagania niezbędne:  

 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, 

 doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, 

 doświadczenie w pozyskiwaniu, prowadzeniu i zarządzaniu projektami 

finansowanymi ze środków UE, 

 doświadczenie w pracy w projektach międzynarodowych i krajowych, 

 umiejętność koordynowania prac przy projektach, 

 znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, zamówień 

publicznych oraz ustroju samorządów na poziomie gminnym, powiatowym i 

wojewódzkim, 

 biegłość w posługiwaniu się pakietem MS Office,  

 znajomość języka angielskiego przy najmniej w stopniu średniozaawansowanym 

(poziom B2), 

 obywatelstwo polskie, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 niekaralność za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie. 

Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe): 

 mile widziana udokumentowana doświadczeniem zawodowym wiedza na temat 
systemu zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC17025:2018, 

 wiedza na temat funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska  

i europejskich sieci monitoringu powietrza atmosferycznego. 

Praktyka zawodowa: 

 minimum 5 lat stażu pracy 
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Predyspozycje osobowościowe: 

 umiejętność planowania i organizowania pracy 

 umiejętność pracy w zespole i kontaktach z klientem 

 komunikatywność 

 wysoki poziom odporności na stres 

 asertywność 

 zorientowanie na cel 

 bezstronność 

 uczciwość 

 samodzielność 

 systematyczność 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów  
w języku polskim: 

 Curriculum Vitae (CV); 

 list motywacyjny; 

 klauzula zgody do udostępniania danych. 

Termin składania aplikacji: 

18.11.2020 r. do godz. 12.00 na adres e-mailowy: piotr.stepnowski@ug.edu.pl . 
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