
 
 

 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach 
Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty 
ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez 
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia 
Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania 
Przedsiębiorczości w Malborku. 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. poszukuje osoby na stanowisko:  

Koordynatora merytorycznego 

 

Do zadań koordynatora merytorycznego będzie należało: 

 

 odpowiedzialność za funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zgodnie ze 
Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w tym za zarządzanie organizacją 
oraz kształtowanie i dostosowanie oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej do 
potrzeb klientów, 

 nadzorowanie postępów realizacji działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz 
odpowiedzialność za realizację wskaźników i celów społecznych Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej określonych w Planie Działania , 

 czynny udział w kontrolach, audytach, ewaluacjach i innych czynnościach sprawdzających 
funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej , w tym składanie wyjaśnień i  
terminowe przekazywanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji do 
właściwych instytucji (w tym sprawozdań okresowych), 

 przestrzeganie (oraz nadzór nad kadrą zatrudnioną w Ośrodku Wsparcia Ekonomii 
Społecznej ) obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umów, procedur, 
standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów,  

 zapewnienie merytorycznej spójności poszczególnych etapów ścieżki wsparcia klientów 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

 odpowiedzialność za stabilność i rozwój kadry zatrudnionej w Ośrodku Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w tym za rekrutację pracowników Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, rozwój ich kompetencji, przestrzeganie warunków pracy oraz ocenę 
pracowników,  

 planowanie i kontrola przepływów finansowych oraz poziomu wykorzystania środków 
finansowych we współpracy z dyrektorem finansowym, 

 nadzór nad całością realizacji projektu w zakresie merytorycznym, z uwzględnieniem 
harmonogramu działań, obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, zaleceń i 
procedur przewidzianych w ramach projektu, 

 wdrażanie w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej zarządzania równościowego, 

 utrzymywanie standardów oraz nadzór nad jakością usług świadczonych przez kadrę 
zatrudnioną w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz Podmiotów Ekonomii 
Społecznej, 

 nadzór nad współpracą partnerską w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: 
a. stały kontakt pomiędzy Liderem a Partnerami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

i innymi instytucjami wdrażającymi projekt, 
b. kontrola przepływu informacji w zakresie realizowanych zadań przez Partnerów, 

c. nadzór nad organizacją spotkań z Komitetu Sterującego Projektem, 



 
 

 
 

d. bieżące kontakty z zespołem realizującym projekt, 
e. monitorowanie działań partnerskich, 

 utrzymywanie kontaktów z Krajowym Centrum Ekonomii Społecznej i innymi podmiotami 
działającymi na rzecz Ekonomii Społecznej (w tym szczególnie z innymi OWES, ROPS itp.),  

 nadzór nad prawidłowością udzielanego wsparcia finansowego, 

 nadzór nad przygotowaniem planu oraz metod i narzędzi monitorowania realizacji 
projektu,  

 nadzór nad opracowaniem i realizacją planu promocji i informacji działań OWES, 

 koordynacja działań informacyjnych związanych z funkcjonowaniem i ofertą OWES, w 
tym nadzór nad tworzeniem materiałów informacyjnych OWES oraz dystrybucją oferty 
OWES  

 nadzorowanie zgodności podjętych działań wynikających z projektu z zapisami umowy o 
dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

 dbanie o wiarygodność, aktualność, przejrzystość i adekwatność przekazywanych treści 
przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,  

 samokształcenie, w szczególności odnośnie ekonomii społecznej i zarządzania 
organizacją,  

 koordynowanie systemu komunikacji wewnątrz zespołu OWES oraz w działaniach 
zewnętrznych (komunikacja z partnerami, instytucjami publicznymi, organizacjami 
pozarządowymi, biznesem i innymi podmiotami działającymi w regionie).  

 reprezentowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na zewnątrz, w szczególności w 
kontaktach z mediami,  

 udział w spotkaniach sieciujących, uzgadnianie kierunków działań z innymi Ośrodkami 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie,  

 ewaluacja wykowanych działań, 

 przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych działań Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska: 
 
I. Wykształcenie 
Warunki podstawowe:  

 wykształcenie wyższe 
Warunki pożądane:  

 dodatkowe wykształcenie ponad wymagane minimum (np. wyższe magisterskie, studia 
podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe),  

 odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, 
potwierdzone certyfikatami. 
 

II. Doświadczenie zawodowe  
Warunki podstawowe:  

 min. 3 letnie doświadczenie zawodowe (w tym min. 1 rok doświadczenia w zarządzaniu 
zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej) 

Warunki pożądane:  
 min. 3-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach niezorientowanych na zysk i PES. 

 
III. Wiedza i kompetencje  



 
 

 
 

 umiejętność planowania działań organizacji, w oparciu o jej możliwości i oczekiwania 
otoczenia, 

 zdolność organizacji pracy własnej i osób (pracowników) podległych, 
 umiejętność projektowania procesu zarządzania, który będzie uwzględniał rozwój organizacji 

i jej potrzeby edukacyjne,   
 umiejętność rozwiązywania w organizacji sytuacje trudne w sposób konstruktywny  

dla procesu rozwoju organizacji.  
 
Dodatkowo, Koordynator merytoryczny OWES powinien posiadać umiejętności techniczne 
pozwalające na swobodne korzystanie z komputera, popularnych pakietów biurowych, podstawowych 
urządzeń biurowych, narzędzi internetowych itp., pozwalających sprawnie zarządzać organizacją. 
 

Miejsce pracy: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 
Termin rozpoczęcia pracy: 01.07.2020 r. 

3. Wymagane dokumenty: 

 CV, 
 kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje 

(udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, 
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie 
kursów, szkoleń, studiów podyplomowych). 

 Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na 
aplikowane przeze mnie stanowisko". 

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w  siedzibie Regionalnego Towarzystwa 
Inwestycyjnego S.A. lub przesyłać listem poleconym na adres: 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 

ul. Wojska Polskiego 3 
82 - 440 Dzierzgoń 

 

w terminie do dnia: 15.06.2020 roku. 
 

4. Za datę doręczenia dokumentów do Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. 
uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą 
rozpatrywane. 
 
5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie 
Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych. 

6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.  na stronie 
internetowej www.rti.dzierzgon.com.pl osobiście w siedzibie. Regionalne Towarzystwo 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn1bSf0brnAhUST8AKHUQuCUwQFjAAegQIEhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.rti.dzierzgon.com.pl%2F&usg=AOvVaw046onPcadbtU12DkFr5DaR


 
 

 
 

Inwestycyjne S.A. nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. 
Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu 


