Stellenausschreibung
Das Christlich-Soziale Bildungswerk Sachsen e.V. sucht ab sofort einen
Projektkoordinator(m/w/d) für das Projekt „Netzwerk für Ernährungsbildung zur
nachhaltigen Entwicklung der Euroregion Neisse“ im Interreg Polen-Sachsen 2014-2020
Aufgaben:
- Koordinierung, Begleitung und Umsetzung des Projektes in enger Abstimmung mit dem
polnischen Projektpartner (Naturwissenschaftliche Universität Wroclaw),
- Zusammenarbeit mit Kommunen, Vereinen, Verbänden und Fachbehörden
- Mitarbeit in Gremien zur regionalen Entwicklung
- Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit, bei Workshops, Exkursionen und
Projektberatungen
Anforderung:
-Studium oder Fachhochschulausbildung in den Fachrichtungen Management, Lebensmittel,
Ernährung, Hygiene, Landwirtschaft, Europa
-Berufserfahrung im Projektmanagement, insbesondere in Verbindung mit EU-Fördermitteln
sind von Vorteil
- gute Sprachkenntnisse in Polnisch/ Deutsch (alternativ: Englisch)
- Führerschein Klasse B sowie die Nutzung eines eigenen PKW zu dienstlichen Zwecken sind
erforderlich
Vergütung:
Die Stelle in Vollzeit (TV L EG 9) ist ab sofort verfügbar und 2 Jahre befristet. Der Arbeitsort
ist D-01920 Nebelschütz/Ortsteil Miltitz.
Interessenten richten Ihre Bewerbung per E-Mail an info@csb-miltitz.de oder per Post an:
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.
Kurze Str. 8
D-01920 Nebelschütz

Oferty pracy
Chrześcijańsko-Społeczny Instytut Edukacyjny Saksonia e.V. wyszukuje od teraz
Koordynator projektu dla projektu "Sieć edukacji żywieniowej na rzecz zrównoważonego
rozwoju Euroregionu Neisse" w Interreg Polska-Saksonia
Zadania:
- Koordynacja, monitorowanie i realizacja projektu w ścisłej współpracy z polskim partnerem
projektu (Politechnika Wrocławska),
- Współpraca z gminami, stowarzyszeniami, stowarzyszeniami i władzami
- Udział w regionalnych komitetach rozwoju
- Wsparcie w public relations, warsztatach, wycieczkach i konsultacjach projektowych
Wymagania:
- Study lub studia w zakresie zarządzania, żywności, żywienia, higieny, rolnictwa, Europy
Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami, zwłaszcza w związku z finansowaniem z
UE, jest zaletą
- dobra znajomość języka w języku polskim / niemieckim (alternatywa: język angielski)
- Wymagane jest prawo jazdy kategorii B i korzystanie z prywatnego samochodu do celów
służbowych
Wynagrodzenie:
Pozycja pełnoetatowa (TV L EG 9) jest już dostępna i jest ograniczona do 2 lat. Miejscem
pracy jest D-01920 Nebelschütz/ dzielnica Miltitz.
Zainteresowane strony wysyłają swoje zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres info@csbmiltitz.de lub pocztą na adres:
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.
Kurze Str. 8
D-01920 Nebelschütz

