
 

 

 
 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) jest krajową organizacją pozarządową, 

zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Naszym celem jest zachowanie 

dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jesteśmy partnerem światowej 

federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.  

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista/tka ds. współpracy 

 

Zakres zadań: 

 przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków UE; 

 udział w przygotowaniu zapytań ofertowych, dokumentacji przetargowej i realizacji zakupów 

projektowych; 

 współpraca w zakresie opracowania specyfikacji technicznej; 

 przygotowywanie dokumentacji związanej z działaniami projektowymi; 

 nawiązywanie i prowadzenie współpracy z właścicielami gruntów, przedstawicielami 

społeczności lokalnych, administracji lokalnej i centralnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i innymi osobami i 

instytucjami w ramach realizacji działań projektowych; 

 bieżące wsparcie administracyjne. 

 

Oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe; 
 znajomość zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych 

z POIiŚ; 
 znajomość zasad udzielania zamówień; 
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 
 samodzielność w działaniu i umiejętność planowania czasu pracy; 
 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 

 

Oferujemy: 

 umowę o pracę, pół etatu (miejsce pracy: Świdnik, ul. Traugutta 5 lub Marki, ul. Odrowąża 
24); 

 wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).” 

na adres biuro@otop.org.pl do dnia 08.05.2019 (środa). 

 

W temacie wiadomości proszę wpisać: Specjalista/tka ds. współpracy. 

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

 

Pracownik/ca zostanie zatrudniony/a do realizacji projektu „Wzmocnienie południowo-wschodniej 

metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

 


