Кваліфікаційні вимоги до посади проектного менеджера установи
«Агенція регіонального розвитку Житомирської області»
Характеристика посади
Найменування установи Агенція регіонального розвитку Житомирської області
Проектний менеджер
Найменування посади
Повна
Тип зайнятості
Ініціювати та координувати проекти націлені на:
реалізацію стратегічних планів розвитку громад на території
Житомирської області;
підвищення підприємницької активності,
підвищення інвестиційної привабливості Житомирської області та
залучення інвестицій;
масове підвищення енергоефективності домогосподарств, бізнесу та
соціальних об’єктів на території Житомирської області
Зміст виконуваної за
Організовувати та координувати навчальні заходи з залученням
посадою роботи
зовнішніх експертів а також проводити тренінги та консультації
Брати участь у підготовці грантових та інвестиційних заявок
Налагоджувати та підтримувати зв’язки з потенційними та існуючими
партнерами
Планувати та проводити інформаційні кампанії
Презентувати проекти установи на офіційних публічних заходах
партнерам, донорам

Вимога до рівня професійної компетентності особи
Повна вища освіта в галузі економіки, менеджменту та адміністрування
Досвід роботи на аналогічних посадах у міжнародних компаніях чи
проектах не менше 2 років або досвід роботи у проектах технічної
допомоги та досвід реалізації грантових та/або інвестиційних проектів
Досвід бізнес-планування та оцінки інвестиційних проектів
Знання трудового права та знання інших нормативно-правових актів, що
стосуються діяльності установи
Володіння етикою ділового спілкування та ведення переговорів
Досвід взаємодії з інвестиційними фондами та донорськими
Вимоги до кандидата на
організаціями
посаду
Досвід залучення грантових коштів та/або інвестицій
Уміння організовувати навчальні та публічні заходи
Знання методик, нормативів, механізмів і організацій, котрі визначають
процес розробки та затвердження стратегій розвитку громад та територій
Розуміння методик планування, постановки задач, контролю їх
виконання
Досвід ведення переговорів з підприємствами та організаціями
Уміння і готовність працювати з документами і звітами
Високі аналітичні та комунікативні навички
Освіта

Особисті якості

Націленість на результат
Самостійність, відповідальність, здатність швидко приймати рішення та
виконувати поставлені завдання

Володіння державною
мовою
Володіння іноземними
мовами

Вільно
Англійська – професійна/вище середнього, володіння іншими мовами
міжнародного спілкування розглядається як суттєва перевага

Інші відомості
Умови відбору
кандидатів

Відбір кандидатів здійснюватиметься у два етапи:
1-й – відбір надісланих резюме;

2-й – співбесіда з відібраними кандидатами.
Резюме
Перелік необхідних
Супровідний лист (Ваше бачення цілей та задач Агенції у якості
документів
Проектного менеджера)
Рекомендації з попередніх місць роботи можуть бути запрошені на
другому етапі
м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, кімната 109 (І поверх) або на
Адреса за якою
приймаються документи електронну адресу agency_zt.apply@ukr.net
Останній день подання
27 лютого 2017 року (до 17:00)
документів

