Bydgoszcz, dnia 18.09.2018 r.
ZZE.271.42.2018

Zespół ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy poszukuje:
Osobę do realizacji działań przewidzianych w ramach w projektu międzynarodowego
ENERGY@SCHOOL Interreg Central Europe (współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej – EFRR w ramach Programu Interreg Europa Środkowa).
W ramach powyższego zadania projektu planuje się:







przeprowadzenie szkoleń z zakresu Gry – Aplikacji mobilnej „Energy Ghost Busters”
- odzwierciedlającej zużycie energii w szkołach oraz przeprowadzenie konkursu
międzyszkolnego dla uczniów,
monitorowanie założonych Planów Oszczędzania Energii w Szkołach (Energy
Saving Plans), poprzez wspieranie realizacji celów j.w.,
opracowywanie raportów na potrzeby projektu (związanych z akcjami pilotażowymi).
Raporty dotyczą 7 bydgoskich szkołach zaangażowanych w projekt
ENERGY@SCHOOL,
oraz aktywny udział w spotkaniu projektowym - pomiędzy 12-14 listopada 2018 r.
w Stuttgarcie, Niemcy– zapoznanie się z ideą gry, konkursu międzyszkolnego
i bieżących zadań (spotkanie anglojęzyczne).

Do głównych zadań zleceniobiorcy będzie należało
 aktywny udział w spotkaniu Partnerów Projektu w Stuttgarcie między 12-14 listopada
br. (1 dzień) – zapoznanie się z ideą gry, dokumentacją jej dotyczącą, udział
w ustaleniach – j. angielski (dojazd, hotel, wyżywienie (oprócz lunchu) należy
wliczyć w koszt zlecenia),
 przygotowanie koncepcji szkoleń dla polskich uczniów i nauczycieli z tematu Gry –
Aplikacji mobilnej „Energy Ghost Busters”. Po akceptacji koncepcji przez
Zamawiającego, należy ją zrealizować w 7 szkołach. Dojazd do szkół należy wliczyć
w koszt zlecenia),
 sporządzanie raportów (w tym dokumentacji zdjęciowej) z ww. działań w języku
polskim oraz angielskim,
 nadzorowanie przebiegu konkursu międzyszkolnego - rywalizacji w ramach Gry –
Aplikacji mobilnej „Energy Ghost Busters” - odzwierciedlającej zużycie energii
w szkołach w 7 szkołach,
 monitorowanie założonych Planów Oszczędzania Energii w Szkołach (Energy Saving
Plans),

 wykonanie we współpracy z uczniami niezbędnych raportów w ramach Energy Saving
Plans – j. angielski.

Wymagania:
 preferowane wykształcenie wyższe techniczne
i doświadczenie znajomość tematyki, związanej
z efektywnością energetyczną,
 mile widziane doświadczenie we współpracy
z młodzieżą szkolną,
 osoba charakteryzująca się wysoką kulturą
osobistą oraz umiejętnościami interpersonalnymi,
 obsługa komputera (Word, Excel, Outlook,
PowerPoint),
 znajomość języka angielskiego
w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
w mowie i piśmie,
 gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb
realizacji powierzonych zadań,
 wysoki poziom motywacji, umiejętność pracy w zespole,
 zdolności analityczne, terminowość, odporność na stres.

Oferujemy:
- umowę zlecenie, okres od października do 30 czerwca 2019 r.,
- płatność transzowa za wykonany zadania,
- możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym
środowisku.

Prosimy o przesłanie podpisanego CV wraz ze wskazaniem satysfakcjonującego Państwa
wynagrodzenia miesięcznego brutto ( należy wliczyć poniesione koszty realizacji
zlecenia), na adres mailowy: zze@um.bydgoszcz.pl lub osobiście do Biura Zespołu ds.
Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy, do
dnia 28 września 2018 r..
Do dokumentów rekrutacyjnych proszę dopisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla celów rekrutacji.

