
 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska. 

 

 

 
    2 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY” 

ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe 
 

OGŁOSZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 

Koordynator projektu 

do  „SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY” 

działanie III.3.1 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych 

pn. „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna” 
 

na okres 3 m-cy ( od maja do lipca 2013 roku ) – umowa cywilno-prawna 

 

 

 

1. Wymagania niezbędne: 

1) Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki administracja, ekonomia lub prawo); 

2) Co najmniej dwu letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją  projektów finansowanych 

ze środków Unii Europejskiej lub innych, w szczególności na stanowiskach związanych z 

opracowywaniem wniosków aplikacyjnych, promocją, informacją, sprawozdawczością; 

3) Znajomość obsługi komputera (pakietu biurowego MS OFFICE); 

4) Znajomość mechanizmów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym dokumentów 

programowych oraz wytycznych; 

5) Obywatelstwo polskie; 

6) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

7) Osoba nie  była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) Samodzielność; 

2) Zdolności organizacyjne; 

3) Prawo jazdy kategorii B. 

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy: 

1) Komunikacja i korespondencja z „Instytucją Realizującą” tj.  z Fundacją Karpacką – Polska oraz 

innymi instytucjami związanymi z realizacją Programu; 

2) Nadzór nad procedurami i terminowością realizowanych zadań zgodnie z Harmonogramem 

realizacji Programu; 

3) Udostępnianie i przedstawianie wszelkich informacji i wyjaśnień /pisemnie i ustnie/ związanych 

z realizacją Programu; 

4) Reagowanie na zmiany w Programie; 
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5) Wsparcie w zakresie przygotowania sprawozdawczości z realizacji zadań w ramach Programu; 

6) Współudział w przygotowaniu wniosku o płatność w części merytorycznej; 

7) Wsparcie w zakresie logistyki i organizacji zadań; 

8) Wsparcie w zakresie promocji Programu; 

9) Prowadzenie innych spraw związanych z realizacją Programu. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

1) Życiorys (CV); 

2) List motywacyjny; 

3) Dokumenty poświadczające wykształcenie; 

4) Kserokopie dowodu osobistego; 

5) Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych; 

6) Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie; 

7) Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy; 

8) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

5.   Zasady zatrudnienia: 

1) Umowa cywilno-prawna, na okres 3 m-cy - od maja do lipca 2013 roku; 

2) Wynagrodzenie 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych). 

 

6. Miejsce i termin składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub przesłać pocztą na wyżej 

podany adres z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: „Koordynatora projektu” do Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, działanie III.3.1 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych 

pn. „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna” 

w terminie do dnia 20 maja 2013 roku. 

Aplikacje, które wpłyną do biura LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.kraina-nafty.pl oraz na 

tablicy informacyjnej LGD w Miejscu Piastowym. 

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

                              Janina Gołąbek 

  ………………………………………………… 

Podpis Prezesa Zarządu  

 

http://www.kraina-nafty.pl/

