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Ogłoszenie nr 1/2014 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez 

współpracę podmiotów w ramach Centrum Wspierania Innowacyjności  OVOTEC.” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.6, firma Centrum Wspierania Innowacji  

�OVOTEC Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: 
 

Specjalisty ds. rozwoju i promocji kooperacji (1 etat) – 

zatrudnienie od dnia 01/10/2014 r. 

 

 
Miejsce pracy: Kalisz, województwo wielkopolskie 

 

 

Opis projektu  

 
Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Sp. z o. o., tworzy wraz z pozostałymi podmiotami, powiązanie 
„Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD”. Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC jest instytucją otoczenia 
biznesu, działająca na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Swoją działalność 
skupia na młodych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze żywności funkcjonalnej, która ma korzystny 
wpływ na funkcjonowanie organizmu, polegający na poprawie stanu zdrowia, samopoczucia i zmniejszeniu 
ryzyka chorób. NOVOTEC jest koordynatorem powiązania kooperacyjnego i prowadzi działalność służącą 
tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym realizacji przedsięwzięć na rzecz 
przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami 
badawczymi, z przeznaczeniem zysku na cele statutowe.  
Wynagrodzenie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  
 
  
Zakres obowiązków na stanowisku: 

• budowa oraz utrzymanie kontaktów z kooperantami (pośredniczenie w kontaktach pomiędzy 
kooperantami i podmiotem zarządzającym) 

• pozyskiwanie członków kooperacji i klientów  
• działania na rzecz rozwoju sieci wzajemnych powiązań poprzez pogłębianie, wzmacnianie oraz rozwój 

systemu wymiany informacji i współpracy pomiędzy członkami powiązania kooperacyjnego 
• budowa strategii rozwoju powiązania 
• koordynowanie działań promocyjnych zlecanych podmiotom zewnętrznym oraz nadzór nad ich 

prawidłowym przebiegiem  
• organizowanie konferencji realizowanej w ramach projektu 
• ewaluacja efektów działań promocyjnych z perspektywy przyjętych celów oraz kryteriów 
• uzupełnianie informacji na stronie internetowej powiązania pod kątem promocji w Internecie 
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Wymagania: 

- wykształcenie wyższe magisterskie  
- znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, 
- znajomość zasad funkcjonowania sieci powiązań kooperacyjnych, 
 
Oferujemy: 

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
- ciekawą i pełną wyzwań pracę 
- możliwość rozwoju oraz zdobycie doświadczenia w zakresie pracy w branży żywności funkcjonalnej 
- pracę w miłej atmosferze  
- możliwość realnego wpływu na kształtowanie stosunków pomiędzy członkami klastra  
 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji, tj.: 
- CV  
 
 
do dnia 15.09.2014 na adres firmy Pawłówek 35, Blizanów 62-800 Kalisz lub na adres email: 

export@food4good.com.pl 
 
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla 
potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”. 
 
 
 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

 

 
 

 

 
 


