
CONSULTOR Sp. z o.o. (nr certyfikatu 568) jest instytucją szkoleniowo-doradczą prowadzącą 

działalność nieprzerwanie od 1988 roku. Misją naszej firmy jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród 

obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie przedsiębiorstw w kształtowaniu optymalnej 

polityki personalnej. Realizujemy ją poprzez pośrednictwo pracy, kursy dla osób bezrobotnych i 

zagrożonych utratą pracy, rekrutację personelu oraz doradztwo personalne. 

Miejsce pracy: Lublin  

Poszukujemy osoby na stanowisko: Pracownik Biura Projektu 

Zakres obowiązków: 

• Prowadzenie rekrutacji do projektu 

• Obsługa logistyczno-organizacyjna szkoleń 

• Prowadzenie dokumentacji Uczestników/czek projektu 

• Sporządzanie wniosków o płatność 

• Współpraca z trenerami i innymi pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe 

• Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich 

• Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku analogicznym lub podobnym  

• Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy 

• Umiejętność organizacji pracy zespołu, znajomość lokalnego rynku pracy 

• Dyspozycyjność 

• Mobilność 

• Czynne prawo jazdy kat. B - warunek konieczny 

Warunki zatrudnienia: 

• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

• Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole 

• Możliwość rozwoju zawodowego 



Kontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

 

Aplikacje w postaci: CV oraz list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres mailowy info@consultor.pl (wraz z klauzulą o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Consultor Sp. z o.o. z siedzibą w 

Lublinie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zostałem/am pionformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych, ich 

poprawiania, wniesieniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie żądania sprostowania tych danych, ograniczenia 

ich przetwarzania i usunięcia. Mam wiedzę, że podane przeze mnie dane są niezbędne do celów rekrutacyjnych w zakresie 

określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych". 
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