Dyrektor Filharmonii Opolskiej ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY
SPECJALISTA
I KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DS.

ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

Data rozpoczęcia zatrudnienia: od zaraz
Liczba miejsc pracy: 1 – umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny
Miejsce wykonywania pracy: Filharmonia Opolska
Godziny pracy: 7.30 – 15.30
Czego od Ciebie oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
bardzo dobrej praktycznej znajomości przepisów i problematyki zamówień
publicznych
dobrej organizacji czasu pracy
zdolności analitycznych
dbałości o szczegóły, sumienności
dotrzymywania terminów w szybko zmieniającym się otoczeniu
przy zachowaniu dokładności
znajomości MS Office

Będziesz odpowiedzialny m.in. za:
•
•
•
•
•
•

przygotowanie oraz przebieg procedur dotyczących zamówień publicznych
na usługi, dostawy, roboty budowlane, etc.
nadzór formalno-prawny prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień
publicznych
prowadzenie rejestru zamówień publicznych
przygotowywanie zapytań ofertowych w oparciu o wewnętrzne regulacje
obwiązujące w Filharmonii
opracowywanie procedur dotyczących kontroli zarządczej oraz ich wdrażanie
sporządzanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych oraz kontroli
zarządczej

Oferujemy:
•
•
•
•

ciekawą i urozmaiconą pracę w prestiżowej instytucji kultury
możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
doskonałą atmosferę oraz dużą swobodę działania
stabilne zatrudnienie w oparciu o pracę na cały etat
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•
•
•

Niezbędne dokumenty:
cv
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kopie dyplomów,
świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, inne)
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby związane z ogłoszonym naborem
rekomendacje (opcjonalnie)

•
•

Wymagane dokumenty należy w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2018
roku:
•

złożyć osobiście w sekretariacie Filharmonii Opolskiej (wejście od ul. Żwirki
i Wigury) w godzinach pracy instytucji (7.30 – 15.30), w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny specjalista ds. zamówień
publicznych i kontroli zarządczej”

lub
•

przesłać listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Filharmonia Opolska, ul. Krakowska 24, 45 – 075 Opole, w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny specjalista
ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej”.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane oferty.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
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