
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE, Piotr Urmanowski
Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej, Tradycji i Kultury w Kuligowie, 05-254 Kuligów,  ul Kreta 4

Kuligów, dnia 15 marca 2021 roku

W związku z ukończeniem przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Nadbużańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Lokalnej, Tradycji i Kultury w Kuligowie firma PUH Piotr Urmanowski poszukuje osoby na stanowisko:

KOORDYNATOR INKUBATORA KUCHENNEGO
Praca w wymiarze 1 etatu, miejsce pracy: Kuligów 05-254, ul Kreta 4/praca zdalna

Do obowiązków Koordynatora należeć będzie w szczególności:

 pozyskiwanie nowych użytkowników-Klientów Inkubatora Kuchennego Klientów dla Fundacji (m.in. rolnicy, mail
producenci produktów naturalnych i ekologicznych, mikro przedsiębiorcy),

 dbanie o bieżące utrzymanie i obsługę Użytkowników Inkubatora Kuchennego, zapewnienie im technicznego i
merytorycznego wsparcia w przetwarzaniu, konfekcjonowaniu oraz promocji produktów żywnościowych pochodzących w
szczególności z  przetworzonych zbóż, owoców i warzyw

Wymagania:
 dobra organizacja własnej pracy
 zainteresowanie tematyką przetwarzania produktów naturalnych
 chęć podejmowania nowych wyzwań,
 komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 dobra znajomość internetu i sposobów jego wykorzystania,
 umiejętność samodzielnego planowania i organizacji funkcjonowania Inkubatora Kuchennego

Dodatkowym atutem będzie:
 wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, preferowane kierunki: technologia żywności, żywienie, towaroznawstwo,

marketing, sprzedaż
 dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint),
 doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 doświadczenie w organizacji działań sprzedażowych i ich wdrażanie,

Oferujemy:
 wynagrodzenie podstawowe brutto 2800 zł na podstawie umowy o pracę plus motywacyjny model wynagrodzenia

PROWIZYJNEGO uzależniony od uzyskanych wyników w pozyskaniu nowych klientów i kontrahentów
 rozwój umiejętności i zdobycie dodatkowych kwalifikacji,
 pracę przy wielu ciekawych projektach,
 możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w zakresie tradycyjnego przetwórstwa produktów spożywczych,
 możliwość pracy w elastycznym wymiarze godzin,

Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia oraz wspieranie aktywizacji społecznej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego, w
pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty osób należących z niżej wymienionych grup defaworyzowanych :
• bezrobotni,
• młodzi do 35 lat,
• osoby ubogie i osoby niepełnosprawne
• osoby w wieku 50+,
• kobiety

CV proszę przysyłać na adres e-mail: skansen@powiatwolominski.pl z tytułem Koordynator do dnia 22 marca 2021 roku,
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami do dnia 29 marca 2021.

W CV proszę umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO – HANDLOWE, Piotr Urmanowski w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.


