
Lubisz współpracę w międzynarodowych projektach? Masz doświadczenie 
w pozyskiwaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów do�nansowanych ze 
środków Komisji Europejskiej? Chcesz się realizować na samodzielnym 
stanowisku Specjalisty ds. ekonomicznych oraz zdobyć nowe doświadczenie 
w branży energetycznej? - daj nam się poznać! 
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. jest innowacyjną �rmą energetyczną 
o ugruntowanej pozycji na rynku, zajmującą się wytwarzaniem i dystrybucją 
ciepła,  oraz dostawą rozwiązań energetycznych dla Klientów na terenie kraju. 
Spółka wchodzi w skład koncernu E.ON.

Chcemy zaoferować Ci ciekawe wyzwania, dlatego Twoje najważniejsze zadania 
na stanowisku Specjalisty ds. ekonomicznych będą się skupiać głównie na:

•  Przygotowywaniu aplikacji do programów �nansujących innowacyjne projekty energetyczne
•  Analizie potrzeb biznesowych pod kątem możliwości uzyskania do�nansowania
•  Monitoringu dostępnych źródeł do�nansowania, harmonogramów konkursów ogłaszanych przez instytucje 
   �nansujące
•  Przygotowywanie raportów okresowych z przebiegu prowadzonych projektów 
•  Opracowywanie materiałów informacyjnych i prezentacyjnych dla organów zarządczych
•  Tworzenie wewnętrznych procesów rozliczeniowo- księgowych do obsługi projektów
•  Sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie rozliczeń i ewidencji czasu pracy w projektach

Jeśli zatem jesteś osobą, która ma:

•  Wykształcenie wyższe: kierunki biznesowe lub ekonomiczne
•  Doświadczenie w pozyskiwaniu �nansowania i realizacji projektów �nansowanych ze źródeł zewnętrznych
•  Zaawansowana znajomość pakietu MS O�ce 365 
•  Znajomość języka angielskiego - swobodnie komunikujesz się mówiąc i pisząc

Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora - SEC sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie - moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz 
podanych w kwestionariuszu i innych przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zarówno obecnej, jak 
i organizowanej w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z późn. zmianami). Wyrażam także zgodę 
na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy SEC do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości proce-
sami rekrutacji.
Pierwsza rozmowa odbywa się zdalnie, za pomocą aplikacji TEAMS.

Zależy nam na tym, abyś czuła/czuł się u nas komfortowo, a więc już na start 
mamy dla Ciebie:

•  Pracę w przyjaznej atmosferze i fantastycznym zespole
•  Elastyczny czas i miejsce pracy
•  Wsparcie w rozwoju kompetencji
•  Rynkowe wynagrodzenie w ramach umowy o pracę
•  Bogaty pakiet benefitów (m.in. opiekę medyczną, - pakiet świadczeń socjalnych)

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO

SPECJALISTA EKONOMICZNY DS. PROJEKTÓW 

Dodatkowo jesteś osobą:

•  Odpowiedzialną i aktywnie wychodzącą z inicjatywą
•  Świetnie współpracującą z zespołem, jak i sprawnie działającą samodzielnie
•  Komunikującą się skutecznie i z poszanowaniem dla innych osób
•  Z wysoką kulturą osobistą
•  Doskonale zorganizowaną, sumienną i odpowiedzialną
•  Dbającą o szczegóły, dla której terminowa realizacja zadań jest priorytetem

to bardzo chcemy Cię poznać!


