Kim jesteśmy:
Centrum działa w ramach Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Korzystając z najlepszych brytyjskich wzorców CZMIS rozwija w Polsce industrial mathematics współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami chcącymi usprawnić swoje
procesy biznesowe, produkty i usługi, wykorzystując przy tym metody matematyczne i informatyczne.

Poszukujemy osoby:
- z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań fundraisingowych i/lub
pozyskiwaniu środków finansowania i/lub projektów od firm i instytucji
- z umiejętnością redagowania ofert i tekstów marketingowych
- ze zdolnościami analitycznymi i komunikacyjnymi
- z dobrą znajomością języka angielskiego
- w dowolnym wieku (także 50+)

na stanowisko:

Fundraiser-Specjalista ds. pozyskiwania środków* (FS/16)
Oferujemy:
- współpracę przy projektach naukowo-badawczych na styku nauki i biznesu
- wynagrodzenie bazowe wg stawek akademickich oraz premie uzależnione od osiąganych wyników
- różne formy kontraktu, w tym pracę w systemie zadaniowym/flex-time
- pracę w dynamicznym zespole i możliwość rozwoju interdyscyplinarnych umiejętności zawodowych
- udział w ciekawych projektach realizowanych w oparciu o najlepsze wzorce nauki brytyjskiej

Zakres obowiązków będzie obejmował m.in.:
- pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć naukowych i tematów badawczych od partnerów
komercyjnych
- nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z partnerami biznesowymi
- udział w tworzeniu ofert i kampanii pod kątem jw. (w tym indywidualnych
dopasowanych do potrzeb i specyfiki poszczególnych partnerów)
- propagowanie idei industrial mathematics oraz promocję Centrum
*

Doświadczenie w pozyskiwaniu i/lub pracy przy projektach unijnych nie dyskwalifikuje co do zasady zgłoszenia, ale należy mieć świadomość
zupełnie innej specyfiki projektów realizowanych w warunkach komercyjnych i wykazać co najmniej potencjał działania w takowych.

W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o dokumenty
potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.
Zgłoszenia w postaci CV, listu motywacyjnego oraz nazwisk i danych kontaktowych do 3 osób mogących
udzielić referencji (akademickich i/lub biznesowych), prosimy nadsyłać e-mailem (podając numer referencyjny
FS/14) na adres: spec_fs@maths.com.pl.

