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Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Koordynator
projektów unijnych
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
242102

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz Oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4,
97 – 300 Piotrków Trybunalski
Tel. (44) 649 60 87

Źródło: czestochowa.um.gov.pl

w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 – 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Jagiellońska 28, 96 – 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 5

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski 2014

Koordynator projektów unijnych - planuje
zarządza, koordynuje i nadzoruje realizację
projektów unijnych, ponosi odpowiedzialność za
realizację celów.
Zadania zawodowe:
•

•
•
•

•
•
•
•

Planowanie
i
organizacja
działań
w projekcie z uwzględnieniem zasad
i przepisów BHP, ochrony ppoż., zasad
ergonomii i ochrony środowiska;
Analizowanie i stosowanie przepisów
prawa i zasad realizacji projektu;
Tworzenie standardów, procedur i wzorów
dokumentacji projektowej;
Realizowanie projektu unijnego we
współpracy
z
interesariuszami
zewnętrznymi i wewnętrznymi;
Monitorowanie i koordynowanie realizacji
zadań projektowych;
Ocenianie stopnia osiągnięcia rezultatów
i celów projektu;
Ocenianie
kwalifikowalności
i zatwierdzenie wydatków w projekcie;
Zarządzanie pracą zespołu projektowego.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Wykonywanie zadań zawodowych wymaga od
koordynatora projektów unijnych wykształcenia
wyższego drugiego stopnia oraz szerokiej wiedzy
interdyscyplinarnej.
Pracodawcy
preferują
absolwentów kierunków zarządzania i organizacji,
ekonomicznych oraz prawa. W zawodzie mogą też
pracować absolwenci innych kierunków studiów

wyższych, którzy mają odpowiednie predyspozycje
i uzupełnili swoje wykształcenie o kompetencje
związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
projektami, funduszami unijnymi. Osoba chcąca
pracować jako koordynator projektów unijnych
może ukończyć studia podyplomowe lub
specjalistyczne kursy z zakresu pozyskiwania
funduszy europejskich.
Wymagania psychofizyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umiejętność współpracy z zespole
komunikatywność
umiejętność
rozwiązywania
sytuacji
konfliktowych
dobra organizacja czasu pracy
kreatywność
umiejętność planowania, prognozowania,
krytycznego i analitycznego myślenia
wysoka podzielność uwagi
umiejętność podejmowania decyzji
umiejętność koncentracji
asertywność
wysoka odporność na stres
odpowiedzialność
spostrzegawczość
dyspozycyjność
Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:

Bezwzględnym
przeciwwskazaniem
do
wykonywania zawodu koordynatora projektów
unijnych mogą być dysfunkcje tj. znaczna

niesprawność wzroku, słuchu, poważne wady
wymowy oraz niepełnosprawność ruchowa, która
uniemożliwiałaby
wykonywanie
zadań
zawodowych.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Koordynator projektów unijnych może pracować
w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
urzędach gminnych, miejskich, starostwach
powiatowych,
urzędach
marszałkowskich,
organizacjach, instytucjach, fundacjach czy
ośrodkach wspierających lokalne inicjatywy.
W pracy koordynatora projektów unijnych bardzo
ważne jest podnoszenie kompetencji poprzez
zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy
zawodowej. Miejscem pracy koordynatora projektu
może być również sektor branży, np.: medycznej,
spożywczej, budowlanej, finansowej, edukacyjnej,
telekomunikacyjnej, handlowej, dystrybucyjnej.
Może też pracować jako niezależny ekspert (samo
zatrudnienie).
Płace:
Zarobki koordynatora projektu unijnego kształtują
się w zależności od posiadanego doświadczenia
oraz są uzależnione od miejsca wykonywanej pracy.
Zarobki kształtują się w granicach od 1,800 zł.5,500 zł.- (stan na dzień 10.11.2014r.
www praca.pl).

