Ogłoszenie Konkursu na stanowisko Kierownika Projektu
IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych
Działania 3.1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013
z dnia 21 września 2015 roku
Ilość wolnych stanowisk pracy- 1 etat (umowa o współpracę lub umowa o pracę)
Kandydatem na stanowisko Kierownika Projektu może być osoba, która posiada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenie min. 2-letnie na podobnym lub zbliżonym stanowisku;
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, ekonometria,
statystyka, informatyka, metody ilościowe;
znajomość tematyki: start-up/seed Capital, VC/PE Capital, IPO;
wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
wysokie umiejętności analityczne, analizy biznesowej we wszelkich aspektach oceny
nowego przedsięwzięcia biznesowego;
znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej;
znajomość alternatywnych form finansowania nowych przedsięwzięć, New Connect,
GPW;
znajomość zasad rozliczania projektów PO IG;
dobra znajomość języka angielskiego;
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku - Kierownika Projektu
•
•
•
•
•
•
•

organizacja i nadzór nad pracami analitycznymi w obszarach działalności funduszu;
weryfikacja i ocena dokumentacji analitycznej poszczególnych projektów
przedkładanych przez pomysłodawców pod kątem całościowej analizy biznesowej
danego projektu;
przygotowanie analiz i rekomendacji w formie raportów dla Komitetu Inwestycyjnego
na etapach oceny business planu, wejścia kapitałowego;
udział w posiedzeniach Komitetu Inwestycyjnego - prezentacja wyników analiz,
rekomendacji;
umiejętność tworzenia i negocjacji term-sheet i umów inwestycyjnych;
współpraca z spółkami portfelowymi - bezpośredni nadzór właścicielski z ramienia
funduszu;
udział w działaniach promocyjno-informacyjnych, jako przedstawiciel funduszu
i prelegent.

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
w Białymstoku przy ulicy M.C. Skłodowskiej 3, lokal numer 63 lub przesłać na adres mailowy:
rekrutacja@idealab.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2015 roku.

Inkubator IdeaLab prowadzony jest przez IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
w ramach projektu „IdeaLab – program wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy,
umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków
Kierownika Projektu:
•
•

etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
formalnych przystąpienia do konkursu
etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa.

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na
stronie www.idealab.pl

Oferty złożone do terminie nie będą rozpatrywane.

Prezes Zarządu

Przemysław Pięta

Inkubator IdeaLab prowadzony jest przez IdeaLab Venture Capital Sp. z o.o.
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