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W związku ze wzrostem ilości projektów pozyskanych na rzecz Akademii Muzycznej w Poznaniu, tj.:  

-„Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego  

w Poznaniu” nr RPWP.09.02.01-30-0128/17-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego” Działania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020; 
-„Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej 
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu” Projekt nr POIS.08.01.00-00-0123/2017; 
- Wieloletni plan inwestycyjny finansowany przez MKiDN, dot. wypełnienia wymogów p-poż.  
w budynku dydaktycznym, 
 

Akademia Muzyczna, decyzją JM Rektor, ogłasza nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. 

zarządzania projektami.  

 

Nowo zatrudniana osoba dołączy do Sekcji Projektowej, włączając się w prawidłowy przebieg 
procesów. Zadania ww. osoby związane będą z działaniami w następujących obszarach: 

Inwestycje w zakresie przebudowy i rozwoju istniejącej infrastruktury, mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów, a także 
podniesienie komfortu pracy, w tym szczególnie: 

a. nadzór i kierownictwo nad realizacją projektu: „Dostosowanie zespołu budynków 
dydaktycznych AM do przepisów bezpieczeństwa pożarowego” w ramach 
wieloletniego planu inwestycyjnego MKiDN  na lata 2020-2022,  

b. przygotowania rozwiązań logistycznych, dalsze kierowanie i nadzór nad realizacją 
projektu pn.: -„Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej  

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” w ramach Projektu WRPO Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, dostosowujący obiekt do przepisów tzw. Warunków 
Technicznych, w tym termomodernizacja oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury 
Uczelni osobom niepełnosprawnym,  

c. Kierowanie i nadzór nad wykonawstwem prac montażowych elementów nabytych  
w ramach: „VIII Oś Priorytetowa POIiŚ. Fundusze Europejskie na kulturę w Polsce.” 
Inwestycje w kulturę przy współudziale funduszy strukturalnych UE, pn.: „Zakup 

instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej 
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu”  

Od nowo zatrudnionej osoby będziemy oczekiwać aktywnego włączenia się w procesy związane  
z przygotowaniem inwestycji, w tym formułowanie założeń koncepcyjnych, koordynowanie ich  
z pozostałymi planami inwestycyjnymi Uczelni, nadzór nad opracowaniem dokumentacji 
projektowych i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i nadzór nad realizacją projektów.  
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W powyższym kontekście wymagania dotyczące kandydatów ww. stanowisko przedstawiają się 
następująco:  

- posiadania wyższego wykształcenia, co najmniej 5-letniego doświadczenia w zakresie realizacji 
projektów na stanowisku kierowniczym, wiedza ogólna na temat zamówień publicznych, kompetencji 
z obszaru zarządzania projektami, takich jak: realizacja projektu, zarządzania finansami, zarządzania 
ryzykiem, szacowanie i planowanie, powierzone mu bowiem zostaną obowiązki w zakresie: 

 Definiowania, dokumentowania i zarządzania projektem  
 Szacowania i w późniejszych etapach monitorowania kosztów, terminów i zasobów wymaga-

nych do zakończenia  
 Aktywnego uczestnictwa we wszystkich fazach projektów  
 Identyfikowania, oceny i efektywnego zarządzania ryzykiem w celu osiągnięcia sukcesu pro-

jektu 
 Koordynowania przygotowań, a następnie zarządzania projektem, śledzenia postępów i ich  

raportowania Kanclerzowi 
 Zarządzania zmianą w projekcie 
 Zapewnienia skutecznego przywództwa, dbania o motywację członków zespołu projektowe-

go  
 Identyfikowania i rozwiązywania problemów 

Ponadto kandydat powinien posiadać kompetencje behawioralne, jak: kreatywność, uczciwość, 
prawdomówność, prostolinijność, umiejętności globalnego myślenia, osiągania celów, współpracy, a 
także nakreślanie kierunków, inspirowania innych, radzenie sobie w sytuacjach niejednoznacznych. 

Dodatkowymi atutami będą: 
 Znajomość prawa budowlanego oraz posiadanie uprawnień w tymże zakresie 
 Dobra znajomość języka angielskiego 

 
Dokumenty prosimy składać do dnia 27 września 2019 roku. 


