OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA WOLNE STANOWISKO
PRACY
BROKERA TECHNOLOGICZNEGO

Numer postępowania: FZ KPT 1/2014

Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o., 31-864 Kraków, ul. Prof. M. Życzkowskiego 14 ogłasza
nabór na wolne stanowisko: BROKERA TECHNOLOGICZNEGO.
W ramach projektu „Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku
Technologicznym” w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi
priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba
Rodzaj umowy: umowa zlecenia
Okres obowiązywania umowy: do 31. XII. 2014r.

I.

Wymagania:

1.

co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe poparte konkretnymi osiągnięciami
w obszarach kluczowych dla projektu, w tym: analiza nowych przedsięwzięć,
umiejętność
planowania
i
harmonogramowania,
tworzenie
biznesplanów,
negocjowanie warunków transakcji kapitałowych, przegotowywanie rekomendacji
inwestycyjnych, controlling i nadzór w spółkach kapitałowych;

2.

znajomość stanu techniki i trendów na rynku technologii w obszarach kluczowych dla
projektu;

3.

znajomość problematyki oraz środowisk innowacyjnej przedsiębiorczości (firmy startup, spin off, spin out);

4.

znajomość nowych trendów i narzędzi marketingowych (np. media społecznościowe,
technologie mobilne);

5.

doświadczenie w przygotowaniu materiałów prezentacyjnych;

6.

umiejętność obsługi narzędzi biurowych i komunikacyjnych;

7.

znajomość języka obcego (preferowany: angielski).

II.

Zakres wykonywanych zadań :

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poszukiwanie,
identyfikację oraz przygotowanie do inwestycji kapitałowych, innowacyjnych przedsięwzięć
w szczególności z obszarów: informatyka i telekomunikacja, w tym e-projekty, projekty
sieciowe, internetowe, nowe media. Przez wykonywanie ww. zadań rozumie się w
szczególności:
● monitoring

środowisk innowacyjnej przedsiębiorczości w celu zidentyfikowania
i pozyskania pomysłów mogących być przedmiotem komercjalizacji;
● wstępna analiza pomysłów zgłaszanych do Funduszu, w tym: sporządzanie wywiadów
z pomysłodawcami oraz prezentacja projektów przed Radą Programową projektu;
● koordynacja procesu preinkubacji oraz przygotowywania biznes planu przedsięwzięcia,

w tym: określanie zakresu niezbędnych opinii i analiz ekspertów zewnętrznych,
współpraca z konsultantami i ekspertami zewnętrznymi, udzielanie wsparcia w procesie

zabezpieczania praw własności intelektualnej, przygotowanie pomysłodawców do
prezentacji projektu przed Komitetem Inwestycyjnym;

III.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

• list motywacyjny,
• życiorys-curriculum vitae,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie,
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Do ww. dokumentów mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać z dopiskiem: Dotyczy naboru na
stanowisko Brokera Technologicznego (nr ogłoszenia FZ KPT 1/2014), na adres: Fundusz
Zalążkowy KPT Sp. z o.o., 31-864 Kraków, ul. Prof. M. Życzkowskiego 14 lub składać
osobiście w Sekretariacie Funduszu.
Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów, drogą mailową na adres: biuro@fzkpt.pl,
pod warunkiem dostarczenia tych dokumentów w formie pisemnej w terminie
wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 25 lipca 2014. r. godz.
13.00.
Kandydaci spełniający wymogi niezbędne będą informowani indywidualnie o terminie
rozmów kwalifikacyjnych.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. po terminie,
nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie FZ KPT Sp. z o.o.
http://www.fzkpt.pl w dziale „Postępowanie konkursowe” oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o., 31-864 Kraków, ul. Prof. M. Życzkowskiego
14, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IV.

Inne informacje

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu
oraz „Regulaminie naboru pracowników Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. dla projektu
„Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym” w
ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla
innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.”, dostępnym na stronie internetowej http://www.fzkpt.pl
w dziale „Postępowanie konkursowe”.
Postępowanie prowadzone dla potrzeb realizacji projektu pn. Inkubowanie nowych
innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym w ramach działania 3.1.
Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Umowa o pracę zawarta z pracownikiem w wyniku wyboru dokonanego na
podstawie postępowania jest finansowana ze środków projektu.
Fundusz Zalążkowy KPT sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienie od prowadzonego
postepowania na każdym jego etapie bez wyłonienia pracownika i podania przyczyny.

Kandydacie nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi
lub niepieniężnymi wobec Funduszu Zalążkowego KPY sp. z o.o. w związku z ogłoszeniem,
w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku
odstąpienia od przeprowadzenia niniejszego postępowania lub wybrania innego kandydata.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

