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Polski Instytut Biznesu poszukuje kandydata do 6 osobowego zespołu 
zadaniowego opracowującego ofertę usługową Klastra 

Polski Instytut Biznesu poszukuje 6 kandydatów do zespołu zadaniowego 

opracowującego ofertę usługową Klastra BPO w ramach projektu pn.: „Utworzenie 

klastra BPO” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. 

Zakres obowiązków: 

• Współudział w tworzeniu oferty usługowej Klastra: 

o Opracownaie merytoryczne zakresu świadczonej usługi BPO w obszarze 

księgowym, kadrowym, płacowym, prawnym z opisem zadań 

i kompetencji niezbędnych do zrealizowania usługi, standardy 

świadczenia usługi, algorytmy działań; 

o Opracowanie planu wdrożenia: analiza rynku docelowego, w tym 

jednostek publicznych, zdefiniowanie profilu klientów w aspekcie 

potrzeb, analiza konkurencji, 

o Opracowanie merytoryczne folderu wspólnej usługi klastra. 

• Współudział w tworzeniu specyfikacji funkcjonalnej narzędzia informatycznego 

wspomagającego świadczenie wspólnej usługi klastra przy współpracy 

z zaangażowaną przez projekt firmą doradczą z branży IT, 

o w tym udział w marcu 2014r. w 2 dniowym wyjazdowym warsztacie 

poświęconym opracowaniu specyfikacji, 

• Udział w organizowanych przez klaster BPO warsztatach. 

• Bieżąca współpraca z zespołem projektowym klastra BPO. 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe, 

• Doświadczenie w obszarze prawa  lub rachunkowości lub marketingu lub 

kadrowo-płacowym lub narzędzi informatycznych i IT lub finansowym, 

• Biegła znajomość pakietu MS Office, 

• Dobra organizacja pracy, terminowość, samodzielność i odpowiedzialność, 

• Wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność oraz sumienność, 

• Łatwość nawiązywania kontaktów, 

• Samodzielność w działaniu, 
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• Wykształcenie, kursy, szkolenia pomocne przy opracowaniu oferty handlowej 

będą dodatkowym atutem, 

• Mile widziane prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej na okres 3 miesięcy, od 

01.02.2014 do 30.04.2014, 

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia, 

• Samodzielną i odpowiedzialną pracę. 

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojego CV wraz z klauzulą zgody na 

przetwarzanie danych osobowych  do dnia  23.01.2014 na adres klasterbpo@polib.pl, 

pocztą na adres: Polski Instytut Biznesu, ul. Rolna 14, 40-555 Katowice lub złożenie 

osobiście w biurze klastra BPO w Katowicach przy ul. Rolnej 14. 

Jednocześnie informujemy, iż po rozpatrzeniu przesłanych aplikacji wybrani kandydaci 

zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym terminie. 

 

Zatwierdził: 17.01.2014 r.  


