
Jeśli ciągły rozwój osobisty jest dla Ciebie ważny, chcesz rozwijać swoją karierę 
w �rmie o ugruntowanej pozycji na rynku z szerokimi możliwościami rozwoju, 
a do tego budujesz pozytywne relacje zapraszamy do udziału w rekrutacji do 
Zespołu w SEC Sp. z o.o. Jesteśmy �rmą energetyczną, zajmującą się 
wytwarzaniem i dystrybucją ciepła w Szczecinie i regionie oraz wytwarzaniem 
i sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców w kraju. Należymy do 
niemieckiego koncernu E.ON.

Czym będziesz się zajmować:
• monitorowanie dostępnych źródeł współ�nansowania inwestycji ze środków publicznych (fundusze unijne,  
  środki krajowe),
• wstępna analiza i ocena planowanych projektów (inwestycji) pod kątem otrzymania wsparcia,
• udział w przygotowywaniu wniosków o do�nansowanie,
• dbałość o prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,
• prowadzenie sprawozdawczości inwestycyjnej,
• bieżące monitorowanie realizacji projektów - zgodność z wnioskiem o do�nansowanie, przyjętym harmono- 
  gramem, zakresem, budżetem, celami oraz planem projektu,
• przygotowywanie dokumentacji do kontroli projektów,
• współpraca z przedstawicielami instytucji publicznych oraz �rm doradczych.

Chcemy Ci zaoferować:
• partnerstwo i zgrany Zespół,
• samodzielność, wpływ i możliwość rozwoju,
• bogaty pakiet bene�tów (m.in. opiekę medyczną, pakiet sportowy, wczasy pod gruszą, pakiet świadczeń  
  socjalnych),
• możliwość czynnego uczestniczenia w transformacji branży energetycznej,
• możliwość podnoszenia kwali�kacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach.

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sec.com.pl.
 
Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp. z o.o. moich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o. w okresie najbliższych 
2 lat.

Czego od Ciebie oczekujemy:
• doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i wdrażaniu projektów finansowanych ze środków publicznych,
• znajomość zasad finansowania projektów w ramach funduszy unijnych,
• wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia, finanse),
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1/ B2,
• biegła obsługa pakietu Office (MS Excel, Word, Power Point),
• umiejętności analityczne, terminowość, dobra organizacja pracy,
• mile widziana znajomość systemu SAP.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Miejsce pracy: Szczecin, zachodniopomorskie 


