
Referent/ Młodszy Specjalista/ Specjalista ds. Zamówień 
Publicznych 

Miejsce pracy: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 Przeprowadzanie procesów zakupowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
 Prowadzenie postępowań poniżej 30 tys. euro. zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi MARR 
 Realizowanie postępowań o zamówienia publiczne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie 

z podręcznikami kwalifikowalności wydatków 
 Współpraca z zespołami merytorycznymi przy przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, dostosowywanie 

kryteriów wyboru ofert, opisywanie warunków udziału w postępowaniach 
 Prowadzenie rejestrów, raportów oraz wszelkich analiz związanych z wydatkowaniem środków finansowych 

Wymagania: 

 Samodzielne prowadzenie procedur przetargowych (w tym obejmujących wydatkowanie środków unijnych) 
w ramach podstawowych obowiązków służbowych przez przynajmniej 3 lata. 

 Wykształcenie wyższe w zakresie zamówień publicznych, prawa, administracji. 
 Doświadczenie w uczestniczeniu podczas kontroli wydatkowania środków finansowych z projektów unijnych  
 Teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień z obszaru Zamówień Publicznych w tym znajomość orzecznictwa 

Krajowej Izby Odwoławczej 
 Umiejętność współpracy z kadrą zarządzającą oraz współpracownikami 
 Umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywanych problemów 
 Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz asertywność 
 Biegła znajomości przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie; 
 Umiejętność pracy pod presją czasu 
 Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie oraz umiejętność priorytetyzowania zadań 
 Biegła znajomość pakietu MS Office, Excel 

Mile widziane: 
 Dobra znajomość zagadnień związanych z programami unijnymi, inicjatywami i funduszami oferującymi środki 

z funduszy UE 
 Wykształcenie wyższe z zakresu zamówień Publicznych 
 Znajomość systemu SL2014  
 Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym oraz program pakietu MS Office. 

 

Oferujemy: 
 Odpowiedzialną, stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 Możliwość rozwoju zawodowego 
 Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 Atrakcyjne wynagrodzenie 
 Szeroki pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport 
 Przyjazną atmosferę w pracy  

 
 
 
CV prosimy kierować na adres: jakub.ciesla@marr.pl w temacie wpisując: rekrutacja Specjalista ds. Zamówień 
Publicznych. 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje 
Zarząd MARR S.A. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust 1 lit b) RODO, w związku z art. 221 KP), natomiast inne dane, 
w tym dane o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO oraz art. 9 ust 2 lit a) RODO), która 
może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne, 
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Zgromadzone dane będą 
przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, 
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd MARR S.A. inspektorem ochrony danych, pod adresem: Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, email: iod@marr.pl. 

W przypadku podania danych innych, niż wynikające z art. 221 KP (w tym danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO prosimy 
o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym danych zawartych w art. 9 ust 1 RODO, dla potrzeb procesu 
rekrutacji prowadzonego przez MARR S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady UE 
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE L 119, str.1, z późn. zm.)” 
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