
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

ZAPRASZA 

Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe zarówno jako badacz, jak i urzędnik, 

zapraszamy do Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego!  

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego funkcjonuje w strukturach Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Do jego zadań należy realizacja badań, 

analiz, pozyskiwanie i dostarczanie danych, rekomendacji i prognoz, nawiązywanie  

i pogłębianie współpracy z instytucjami prowadzącymi badania oraz innymi regionami  

w Polsce i Europie, a także zbieranie dobrych praktyk i upowszechnianie wypracowanej 

wiedzy. Nasza działalność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (więcej informacji o nas 

www.obserwatorium.malopolska.pl). 

Poszukujemy praktykantki/a lub wolontariuszki/a na stanowisko: specjalista ds. badań i analiz. 

Ofertę bezpłatnej pracy kierujemy do: studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów. 

Miejsce pracy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, 

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, ul. Wielicka 72 B w Krakowie. 

Zakres obowiązków: pomoc przy prowadzeniu badań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-

gospodarczej w regionie w celu opracowania aktualnej informacji użytecznej dla środowisk mających 

wpływ na rozwój gospodarki województwa; wsparcie przy przygotowaniu koncepcji badań i analiz 

społeczno-gospodarczych, monitorowaniu, pozyskiwaniu danych; uczestnictwo w procesie tworzenia 

i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, angażowanie się w działania promocyjne 

i upowszechniające. 

Termin praktyki: od lipca do końca września 2016 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach  
8:00-16:00., jesteśmy otwarci na elastyczne ułożenie grafiku. 

Umiejętności: obsługi programów MS Office, pracy zespołowej, współpracy z ludźmi, komunikacji, 

analitycznego myślenia, łatwość redagowania tekstów. 

Szukamy osoby: zaangażowanej, obowiązkowej, samodzielnej, starannej i terminowej. 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:  

 List motywacyjny z uzasadnieniem, 
 CV opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2135 z późn. zm.). 

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Termin składania dokumentów: do 28 czerwca 2016 roku. 

Aplikację należy przesłać drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 
Agnieszka.Gorniak@umwm.pl (Departament Polityki Regionalnej) oraz 
Dagmara.Wdowicz@umwm.pl (Departament Organizacji). 

Informujemy, że kontaktować się będziemy wyłącznie z wybranymi osobami. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego nie zwraca. Podania niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. 
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