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Yleiskatsaus
Yli viidentoista vuoden kokemus tutkimus-ja avustusten hallinnon eri asetuksia ja
Key Words
toimintoja.
ja
special
olympics
myöntää ohjelman
Ylläpito myöntää pyynnöiltä, uudelleen, ja myöntää prosessi Special Olympics
joulun
kehittää yhteisön
Levykauppa apurahaohjelmat, vuosibudjetti on noin 1suurkaupunkien
miljoonaa dollaria.
mukaan apurahaohjelmat
Ylläpito pre-palkinto palveluja Keski rahoittamaa tutkimusta toimistossa korkeakoulun,
Alternate
Languages
mukaan lukien rahoitus mahdollisuuksia, ehdotus kehittäminen,
sopimusneuvottelut
teollisuuden kanssa, ja liittovaltion hallitus, ja palkinto English
prosessi. Avustivat tutkimuksen
noudattamista toimintaan, myös politiikan tarkastelu ja kehittäminen. Autettava
Similar Resumes
kehittämään yliopistojen teknologian siirto-ohjelma.

Tavoitteeseen
Saada virka käyttäen minun johtamiskyky ja monipuolista kokemusta alan avustusten
ja hankintojen johtamiseen ja hallintoon.

Työhistoriaa
07/2001-Present

Eastern Michigan University

Ypsilanti, MI

Associate Director, Oﬃce of Research Development

06/1997-6/2001

Avustaa hallinnon ja valvonnan kaikkien sponsoroituja ohjelmia klo korkeakoulun:
Tarjoamalla johtamista ennalta-palkinto henkilöstö, ja valvonnasta, mukaan lukien
rahoitus hakumahdollisuudet, ehdotus kehitystä, ja tarkistaa, sopimusneuvottelut,
sisäinen lupamenettelyyn, auttaa tiedekuntien ja henkilöstön varma sisäisten
kustannusten osuus
Käy poliittista tarkastelua ja kehittämistä vakuuttamaan noudatetaan sääntöjä ja
määräyksiä eri myöntää sponsorit
Avustaa yliopiston kehittämiseen teknologian siirto-ohjelma yliopistojen omistamien
teollis
Toimimisesta viran jäsen Academic Integrity komitea, osallistuvat kehittämiseen
Responsible Conduct of Research Opetus
Ypsilanti, MI
Eastern Michigan University
Project Oﬃcer, Oﬃce of Research Development

2/1996-5/1997

Edellyttäen pre-palkinto palvelut liitetään korkeakoulut, osastot ja yksiköt:
Kehittämisessä, valmistelussa ja neuvottelevat hankkeiden talousarvioiden mukaisesti
yliopiston politiikan, ja kaikki sovellettavat valtion ja liittovaltion säännökset
Kehittämiseen, valmisteluun ja neuvotteluihin tutkimus-ja palvelusopimukset, teollis-ja
tekijänoikeuksien alalla, luovutus sopimukset, ja salaisuuden kanssa sekä sponsoreiden
ja mahdollisia sponsoreita, ja tiedekuntien ja henkilökunnan
Tunnistaa mahdollisia rahoituslähteitä tiedekunnan ja henkilökunnan, ja levitetään
tietoa tarvittaessa
Avustavat tiedekunnan ja henkilökunnan varmistaa sisäisten vastaavia varoja tarvitaan.
Auttavat luomaan Campus koko ympäristö, joka edistää tutkimusta:
Kehittää yliopiston kykyä tehdä ehdotuksia sähköisesti ja toimii ylläpitäjän erilaisten
sähköiseen toimittamiseen, mukaan lukien Fastlane, ja puolustusministeriön Keski
Contractors Arkisto
Tarjoaa työpajat liittyvät eri näkökohdat myöntää kirjallisesti ja ehdotuksen valmistelu,
(eli katsaus myöntää avustusten ja sopimusten, miten tunnistaa rahoituslähteitä,
talousarvion valmistelu, jne.)
Traverse City, MI
Grand Traverse Commons Redevelopment

Corporation

Assistentti johtaja

Avustaa pääjohtajan hallintoa ja toteuttamista ja toimintaa 500 eekkerin voittoa
Suunniteltu Redevelopment District (PRD) seuraavasti:
Valmistelee organisaation materiaalit suunnattu edistämään kunnostaminen
mahdollisuuksia ja yhteisön osallistumista säilyttäminen toimintaa ja lisää yleistä
koulutusta ja tietoisuutta toiminnan järjestämisestä
Kehittämällä strategisen suunnittelun prosessi ja välineet GTCRC Hallitus
Kirjoittaminen ja juo avustuksia hankkeille, jotka liittyvät kunnostaminen ja
säilyttäminen historiallisten rakennusten ja luonnon alueita PRD (Michigan Department
of Natural Resources, yhteisön ja metsätalous-ohjelma, 5000 dollaria, National Trust for

Historic Preservation, Preservation Services Fund, 2500 dollaria, Americana-säätiön,
toteutettavuustutkimus saneerata rakennus-50, 5000 dollaria, Rotary
Hyväntekeväisyys on Traverse City, 5000 dollaria, toteutettavuustutkimus saneerata
rakennus 50
Yhteensovittamisesta GTCRC hallituksen kokoukset ja GTCRC alakomitean kokoukset,
mukaan luettuna valmistelu ja ylläpito vuotuisen kalenterin, jakelu kokouskutsut,
julkisin ilmoituksin, ja minuuttia
Kehittämiseen, valmisteluun, jakaa ja tallentaa tietoja GTCRC hallituksen kokoukset,
johtokunnan kokoukset ja kaikki alakomitean kokoukseen, kuten hallituksen paketteja,
esityslistat, esitykset, päätöslauselmia, ja min

01/1992-10/1994

Suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi yhteisön laajuinen esityksiä ja työpajoja
liittyvän historiallisen säilyttämiseen aiheita.
Washington, DC
Special Olympics International
Avustukset koordinaattori
Ylläpito päivän päivittäiseen toimintaan Special Olympics International Christmas
Record Mega-City, ja yhteisön apurahaohjelmat ($ 1 Million ohjelman talousarvion
150.000 dollaria hallintobudjettiin) myös ilmoituksia, hakemuksen ja myöntää prosessi,
seuranta ja arviointi antaa hankkeet:
Kehittää, valmistaa ja jakaa Request for Proposals itsenäisesti ja yhdessä muiden
yksiköiden
Seulonta antaa ehdotuksia noudatetaan ohjelman suuntaviivojen kanssa hakijoiden
tarkistaa ehdotukset ja ohjelma suunnitelmia, luoda riippumaton arviointi valiokuntien
tarkastella ehdotuksia ja koordinoida tuen tarkastelun ja tekemisen prosessi
Valmistelee palkinto kirjeet jossa esitetään ehdot avustuksen sekä suunnitelmallisesti ja
taloudellisesti, hyväksymistä ja allekirjoittamista perustaja ja kunniapuheenjohtaja
Seuranta talousarviot ja kulut apurahaohjelmat voidaan varmistaa asianmukainen
menoista myöntää varoja, neuvoo apurahaohjelmat rikkomusten, sekä kehittää ja
seurata korjaavia toimintasuunnitelmia
Edistymisen seuranta apurahaohjelmat tarkistamalla edistymisestä ja suorittaa
käynneistä
Suuntaviivojen tarkistusta ja hakemukset kahden olemassa olevan ohjelman luokkiin, ja
kehittää kolmasosaa ohjelman ryhmään, joka näkyy tavoitteet ja painopisteet
organisaation.
Apuna, kehittämistä ja toteuttamista seuraavat toimet ja hankkeet yhtätoista
kaupungeissa Yhdysvalloissa:
Kehittää tehtävä ja tavoitteet Special Olympics suurkaupunkien ohjelma
Kehittää ohjelman tavoitteita ja tehtäviä suurkaupunkien ohjelma
Suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi suurkaupunkien istuntoja 1993 Special
Olympics Annual Conference, (Disney World, Orlando, Florida [7 / 93]), ja Special
Olympics Leadership Conference, (Yale University, New Haven, [ 7 / 94])
Suunnittelu ensimmäisen Annual suurkaupunkien huippukokouksessa ja
täytäntöönpanosta logistiikkaa kokouksen yhdestätoista Yhdysvaltain kaupungeissa, ja
kolme kansainvälistä kaupunkien (Miami, Florida [10/93])
Perustamisesta ja antaa teknistä apua yksi uusi Mega-City-ohjelma ja yksitoista nykyistä
Mega-City-ohjelmat
Kehittää, muokata ja tuottaa "Mega-Bites" virallista uutiskirje Special Olympics
suurkaupunkien ohjelma
Kehitysmaiden tarpeiden arviointi ja tiedonkeruun työkaluja.
Lisää toiminnoista Special Olympics, jotka eivät liity suoranaisesti kantaa vastuuta:
Suunnitellaan, kehitetään ja koordinoidaan yleiskokouksessa on kehitysvammaisuus
yhdessä pääjohtaja Joseph P. Kennedy, Jr. säätiön vuoden 1993 Special Olympics
Annual Conference, (Disney World, Orlando, Florida, [7 / 93])
Tuottanut henkilöstö käsikirja 1993 Special Olympics World-Wide Games, Salzburg ja
Schladming Itävalta.
Tiedoksi vapaaehtoistoiminnan teemavuoden valintalautakunnan vuonna 1994
Toimi Parent Escort vuoden 1993 presidentin Perustamiskokous Parade, Special
Olympics Athlete valtuuskunta.

Opetuksen
Kesäkuu 1997

Eastern Michigan University

Ypsilanti, MI

Master of Public Administration

Huhtikuu 1988

Jäsen Phi Kappa Phi, maan vanhin, suurin ja tehokkaimmista kaikkien kurinalaisuutta
kunniaa yhteiskunnan
Jäsen Phi Alpha, kansallinen kunnia yhteiskunnan jatko-opiskelijoiden julkishallinnon
Ypsilanti, MI
Eastern Michigan University
Bachelor of Science
Pääaineet: Valtio-oppi ja psykologia

Palvelu ja jäsenyys

2007-2010

Michigan Society of Research Administrators

Michigan

Presidenttiä (2007), puheenjohtaja (2008), entinen puheenjohtaja (2009-2010)
2002-2003

Michigan Society of Research Administrators

Michigan

Tallennus sihteeri
1997-Present

Michigan Society of Research Adminsitrators

Michigan

Jäsenen
2007-2010

EMU luku Phi Kappa Phi

Ypsilanti, Michigan

Presidenttiä (2007-08), Presient (2008-09), edellinen presidentti (2009-10)
2002-Present

Society of Research Administrators International National
Jäsenen

1997-2001

National Council of University Research
Adminsitrators
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