
 

 

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „SPIN MAŁOPOLSKIE CENTRA 

TRANSFERU WIEDZY – WSPARCIEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”  

W TOWARZYSTWIE GEOSYNOPTYKÓW GEOS (GEOS) 

 
 
Towarzystwo Geosynoptyków GEOS realizując projekt SPIN w celu wyłonienia wykonawców ogłasza 
nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie/dziedzinach: 

Energia ze źródeł odnawialnych, zrównoważony rozwój oraz efektywność energetyczna 

Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Wykształcenie wyższe na kierunku technicznym związanym z odnawialnymi źródłami energii 
lub efektywnością energetyczną,, 

2. Doświadczenie w zakresie: 
a) Analizy ogólnej sytuacji firmy (technologicznej, operacyjnej), 
b) w sporządzaniu audytów energetycznych/ efektywności energetycznej/ 

termomodernizacyjnych budynków/odnawialnych źródeł energii itp., 
c) realizacji projektów B+R, 
d) wykonywanie ekspertyz rozwiązań innowacyjnych, 
e) projektowanie, uruchamianie instalacji i urządzeń oraz wykonywanie prototypów w 

zakresie energii geotermalnej, energii słonecznej, i innych rodzajów OZE, 
f) wykonywanie studiów wykonalności, analiz ekologiczno – ekonomicznych w zakresie 

OZE. 
 

3. udokumentowane zaangażowanie w tematykę rozwoju technologii OZE i rozwoju 
alternatywnej energetyk (prace na rzecz organizacji tematycznych, publikacje etc.), 

4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, 
5. umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole.  

 

Dodatkowymi atutami będą: 

1. znajomość zagadnień z zakresu pomocy de minimis, 
2. doświadczenie w zakresie ubiegania się o bony na innowacje, 
3. certyfikaty/dyplomy ukończenia profesjonalnych szkoleń/kursów (wydane nie wcześniej niż 1 

stycznia 2015 r.) z zakresu: budownictwa pasywnego, budownictwa energooszczędnego, 
efektywności energetycznej przedsiębiorstw, odnawialnych źródeł energii, 
termomodernizacji budynków lub równoważne, 

4. uprawnienia auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001 
lub równoważne. 

UWAGA: W formularzu kwestionariusza osobowego (pole „DODATKOWE INFORMACJE”) 
Wnioskodawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania, które z powyższych warunków 
fakultatywnych, uznaje za spełnione oraz przedstawić wyczerpujące uzasadnienie oraz dołączyć 
dokumenty, potwierdzające spełnienie wskazanych warunków. 

 



 

 

Zakres obowiązków ekspertów merytorycznych: 

1.Wykonywania prac związanych z testowaniem rozwiązań innowacyjnych dla przedsiębiorstw: 
rozwiązania w zakresie geotermii, instalacji hybrydowych, fotowoltaiki , pomp ciepła, kolektorów 
słonecznych; 

2.Sporządzanie raportów z wykonanych testów; 

3.Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowaną na rzecz przedsiębiorcy usługą; 

4.Kontakt merytoryczny z przedsiębiorcą dot. prac merytorycznych związanych z realizacją danej 
usługi. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów projektu SPIN zawierający: 

a) wypełniony formularz kwestionariusza osobowego, 

b) oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów 
i akceptacji jego zapisów, 

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie tworzenia i prowadzenia 
Wykazu kandydatów na ekspertów, 

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wykształcenie 
wyższe, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia. 

Potwierdzenia należy dokonać poprzez: 

· opatrzenie pierwszej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem 
stron od … do …”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem oraz ponumerowanie wszystkich 
stron 

albo 

· opatrzenie każdej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem”, 
aktualną datą i własnoręcznym podpisem. 

Wzór wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów wraz z ww. oświadczeniami 
dostępny jest na stronach internetowych: http://spinmctw.geos.agh.edu.pl/a także możliwy do 
pobrania pod treścią ogłoszenia (załącznik nr 1). 

IV. Sposób składania dokumentów: 

Zgłoszenia z dopiskiem: „KANDYDAT NA EKSPERTA w dziedzinie: „Energia ze źródeł odnawialnych, 
zrównoważony rozwój oraz efektywność energetyczna” należy przesłać na adres: 

e-mail: towarzystwogeos@gmail.com  

mailto:towarzystwogeos@gmail.com


 

 

lub pocztą tradycyjną:  
Towarzystwo Geosynoptyków „GEOS” – projekt SPIN  
Al. Mickiewicz 30, 30-059 Kraków 
 
 
Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz ze 
wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu: 30.11.2020 r. o godz. 16:00. Decyduje data 
wpływu wniosku do Towarzystwo Geosynoptyków „GEOS”. Wnioski o wpis złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  +48 12 617 23 47 (osoba 
udzielająca wyjaśnień: Paulina Smaczna). 

Wszelka korespondencja prowadzona z osobą ubiegającą się o status kandydata na eksperta 
prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 
Towarzystwo Geosynoptyków GEOS zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie  z wybranymi 
kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie wpisania kandydata do bazy 
ekspertów jedynie wybranych kandydatów.  
 


