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Ogłoszenie o naborze  na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu 

oraz specjalisty ds. wdrażania projektów, animacji i współpracy w Biurze 

Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” z dn. 24.05.2016 r. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo dla Rozwoju” 

ul. 1 Maja 8 b 

47-480 Pietrowice Wielkie 

 

ogłasza nabór na stanowisko; 

1. specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu,  

2. wdrażania projektów, animacji i współpracy 

 

       Wymagania konieczne na obu stanowiskach:  

- wykształcenie min. Średnie 

- znajomość tematyki rozwoju obszarów wiejskich i podejścia LEADER 

- znajomość pakietu MS Office 

- prawo jazdy kat. B oraz posiadanie samochodu w celu używania pojazdu prywatnego 

do celów służbowych. 

 

Wymagania pożądane na obu stanowiskach: 

- wykształcenie wyższe 

- udział w realizacji przynajmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków 
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- dobra organizacja pracy 

- odporność na stres 

- umiejętność pracy w zespole 

- samodzielność i dokładność w pracy 

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć (dotyczy obu stanowisk): 

- List motywacyjny 

- CV 

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach/certyfikatach 

- dokumenty poświadczające staż pracy (wraz z zakresem obowiązków) 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) 

poświadczone własnoręcznym podpisem. 

 

Główne zadania: 

1. Specjalista ds. wdrażania projektów, animacji i współpracy: 

- obsługa beneficjentów oraz doradztwo w ramach inicjatywy LEADER, w 

szczególności w zakresie wdrażania projektów 

- aktualizacja strony internetowej LGD, szczególnie pod względem dostępności do 

środków w ramach inicjatywy LEADER oraz informacji związanych z 

funkcjonowaniem LGD 

- przygotowanie materiałów i obsługa posiedzeń Rady Programowej, w tym 

protokołowanie oraz prowadzenie rejestru interesu członków Rady Programowej 

- obsługa posiedzeń zespołu opiniującego 
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- przygotowywanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych, w tym także 

prezentacji. 

- realizacja zadań w ramach planu komunikacyjnego 

- pomoc w realizacji pozostałych zadań podejmowanych w ramach inicjatywy 

LEADER 

- ocena formalna, formalno-merytoryczna, wstępna weryfikacja zgodności z PROW 

wniosków składanych w ramach realizacji LSR 

-wykonywanie innych poleceń Kierownika biura 

 

2.  Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu 

- obsługa beneficjantów oraz doradztwo w ramach inicjatywy LEADER, w 

szczególności w zakresie rozliczania projektów. 

- monitoring działań prowadzonych przez LGD, w tym monitoring małych 

projektów. 

- aktualizacja strony internetowej LGD w szczególności dot. informowania o 

zrealizowanych projektach w ramach inicjatywy LEADER 

- zadania w ramach rozliczania działalności LGD w ramach inicjatywy LEADER, 

przygotowywanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych, w tym także 

prezentacji z zakresu rozliczania i monitoringu oraz sporządzanie sprawozdań na 

potrzeby Instytucji Pośredniczącej 

- obsługa posiedzeń Komisji Rewizyjnej, w tym protokołowanie 

- pomoc w realizacji pozostałych zadań podejmowanych w ramach inicjatywy 

LEADER 

- ocena formalna, formalno-merytoryczna, wstępna weryfikacja zgodności z PROW 

wniosków składanych w ramach realizacji LSR 

-wykonywanie innych poleceń kierownika biura 
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Warunki zatrudnienia dla każdego z ww. stanowisk: 

Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub 

wysłać pocztą na adres: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo dla Rozwoju” 

Ul. 1 Maja 8 B 

47-480 Pietrowice Wielkie 

Z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko w LGD „Partnerstwo dla Rozwoju”, w 

nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2016 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do 

biura) 


