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Polish-Ukrainian Startup Bridge to unikalny w skali CEE projekt realizowany przez Fundację Fundusz           
Współpracy (www.cofund.org.pl) oraz Fundusz Simpact VC (www.simpact.vc), którego celem jest łączenie           
ukraińskich startupów i projektów badawczo-rozwojowych z polskim ekosystemem wspierania innowacji          
(funduszami VC, agencjami rządowymi, dużymi firmami oraz prywatnymi inwestorami). W jego ramach           
organizujemy szereg wydarzeń w 6 miastach na Ukrainie (meetupów) z finałowym wydarzeniem centralnym            
pn. Kyiv Tech Hub. Naszym zadaniem jest również wspieranie startupów z Ukrainy wiedzą i doświadczeniem           
poprzez Centrum Wsparcia Ukraińskich Startupów. 
 
Do naszego międzynarodowego zespołu w Warszawie poszukujemy osoby, która uzupełni jego kompetencje i            
sprawnie rozpocznie z nim współpracę.  
 
CO OFERUJEMY? 
● wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia  
● stabilną pracę z możliwością elastycznego grafiku dopasowanym do potrzeb projektu i Ciebie  
● współpracę w międzynarodowym zespole z zadaniami pełnymi różnorodnych wyzwań 
● możliwość rozwoju m.in. poprzez współpracę z Funduszem Simpact VC  
 
TWOJE OBOWIĄZKI: 
● wsparcie organizacji meetupów w Polsce i na Ukrainie 
● prowadzenie komunikacji ze startupami oraz partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi projektu 
● wstępna analiza projektów zgłaszających się do projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge 
● ścisła współpraca z zespołem i menadżerem projektu 
● uczestnictwo w spotkaniach/eventach branżowych 
 
 
Czego oczekujemy: 
● student/ka ostatnich lat lub absolwent uczelni wyższej (preferowane kierunki ekonomiczne lub pokrewne) 
● znajomość języka angielskiego 
● znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego będzie dużym atutem 
● rzetelności i samodzielności w wypełnianiu powierzonych obowiązków, 
● otwartość na nawiązywania relacji i nastawienie people friendly :) 
● bardzo dobra organizacji własnej pracy i zaangażowanie w wykonywane zadania 
● umiejętność prowadzenia prezentacji 
● radzenie sobie z wielozadaniowością i traktowanie dynamiki biznesu jako wyzwanie a nie problem 

 
APLIKUJ JUŻ DZISIAJ! 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundacje Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
 

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4A. 
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest 
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

http://www.cofund.org.pl/
http://www.simpact.vc/

