PROGRAM STAŻOWY
W WIELKOPOSLSKIEJ AKADEMII
NAUKI I ROZWOJU
KIM JESTEŚMY

WANIR to jedna z wiodących i najdynamiczniej rozwijających się firm doradczych
na rynku. Od 16 lat z sukcesem współpracujemy z ponad 500 jednostkami
samorządu terytorialnego w kraju. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:
pozyskiwania dotacji i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i
krajowych, oraz tworzeni a samorządowych dokumentów strategicznych,
planistycznych i sprawozdawczych. Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe
rozwiązania zwiększające skuteczność oraz efektywność instytucji publicznych.
W 2019 roku otrzymaliśmy wyróżnienie specjalne w rankingu najskuteczniejszych
firm doradczych publikowanego przez branżowy Magazyn Fundusze Europejskie
jako: Lider w pozyskiwaniu środków EFS oraz dotacji krajowych dla jednostek
samorządu terytorialnego. W 2020 roku otrzymaliśmy wyróżnienie w prestiżowym
plebiscycie Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości z rąk Starosty Poznańskiego,
Pana Jana Grabkowskiego.
Wspieramy ekologie oraz ideę zrównoważonego rozwoju. Wdrażamy w
Samorządach normę Smart City 37120:2015 - Zrównoważony rozwój społeczny.
Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
Współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, w ramach
porozumienia partnerskiego realizujemy praktyki i staże studenckie oraz programy
mentorskie.
W ramach Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pełnimy funkcję
Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości wobec instytucji certyfikujących
we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Jesteśmy ekspertem merytorycznym w zakresie rozwiązań dotyczących
organizacji i finansowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu
gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w projekcie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie, poznać procesy pracy z JST i pracować z
wyspecjalizowanym zespołem ekspertów dołącz do nas!

STAŻE W DZIALE POZYSKIWANIA DOTACJI,
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ORAZ USŁUG DLA JST
Miejsce: Poznań/Zielona Góra

PODCZAS STAŻU
Poznasz proces aplikowania o dotacje unijne i krajowe
Zaznajomisz się ze specyfiką funkcjonowania samorządów
Poznasz narzędzia diagnostyczne do przeprowadzenia konsultacji
społecznych
Będziesz uczestniczyć w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, strategii
rozwoju JST, raportów o stanie gminy/powiatu i wielu innych dokumentów
Będziesz brać udział w pracach zespołu zarządzającego projektami
realizowanymi w obszarach funkcjonowania JST
Zapoznasz się ze strategicznymi dokumentami samorządowymi
Będziesz mieć możliwość pracować z ekspertami w swoich dziedzinach

STAŻ W WANIR TO NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI, MIĘDZY INNYMI:

Nabycie umiejętności
praktycznych
w rzeczywistych
warunkach pracy

Prace z ekspertami
w swoich dziedzinach
i wsparcie mentorskie

Możliwość udziału
w specjalistycznych
szkoleniach

OCZEKUJEMY OD CIEBIE
Sumienności i odpowiedzialności
Chęci rozwoju i nauki
Zdolności podejmowania inicjatyw
Umiejętności pracy w grupie
Pozytywnej energii i nowych pomysłów
Kreatywności, dokładności i samodzielności

Dla najlepszych
możliwość
kontynuacji
współpracy

W RAMACH WSPÓŁPRACY
PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA
ELASTYCZNY CZAS PRACY
NOWOCZESNE NARZĘDZIA
PRACY
SYSTEM SZKOLEŃ

KOMFORTOWE PRZESTRZENIE
BIUROWE
ATRAKCYJNY SYSTEM WYNAGRADZANIA
ORAZ PREMIOWANIA
BENEFIT SYSTEM

DOWIEDZ SIĘ O NAS WIĘCEJ

Pozyskiwanie Dotacji

Zarządzanie projektami

Strategie rozwoju
lokalnego i rewitalizacje

Raporty o stanie JST

Doradztwo w zakresie
Zarządzania systemami
jakości

Certyfikacja
Walidacja

Szkolenia
Konferencje

ISO 37120:2015
dla JST

Sięgamy po dotacje wspólne z naszymi Partnerami – Urzędami Miast i Gmin,
Starostwami Powiatowymi, przedszkolami i szkołami, Ośrodkami Pomocy
Społecznej, a także innymi jednostkami, stowarzyszeniami i organizacjami.

77% skuteczność
w pozyskaniu
dofinansowania
581 pozytywnie
ocenionych wniosków o
dofinansowanie
366 000 000,00 PLN
pozyskanego
dofinansowania

TU NAS ZNAJDZIESZ

Poznań

ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań
tel. 61 62 21 221 mail: staze@wanir.edu.pl
Dojedziesz do nas komunikacją miejską, liniami tramwajowymi nr: 1/6/13/15

A Jeśli chcesz poznać tajniki pracy z Samorządami
aplikuj przesyłając swoje zgłoszenie na adres:

staze@wanir.edu.pl
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
oraz profilu na facebook’u gdzie na bieżąco
przedstawiamy nasze osiągnięcia!

www.wanir.edu.pl
facebook.pl/wielkopolskaakademia

