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Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”  

ogłasza nabór na stanowisko: 

 

Specjalista do spraw koordynacji projektów. 

 

Forma zatrudnienia – umowa o pracę (cały etat) 

Miejsce pracy – siedziba i biuro LGD – Łubowo 1 

Wymagania konieczne 

 Wykształcenie wyższe 

 Znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem 

PROW, w tym RLKS. 

 Doświadczenie w pracy biurowej (min. 3 lata). 

 Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym. 

 Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych (w szczególności  

MS Office) oraz Internetu. 

 Prawo jazdy kat. B. 

 Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów. 

 

Wymagania pożądane 

 Doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia i zarządzania projektami z 

dofinansowaniem zewnętrznym, w tym UE (min. 3 lata). 

 Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych; 

 Doświadczenie w realizacji projektów. 

 

Dodatkowe cechy i umiejętności  

 łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

 zdyscyplinowanie i elastyczność w pracy, 

 umiejętność przystosowania się do pracy zarówno indywidualnej jak i w zespole, 

 konsekwentność w dążeniu do szybkiej i skutecznej realizacji działań, 

 dobre predyspozycje do wystąpień publicznych, 

 odporność na sytuacje stresujące, 

 umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia, 

 umiejętność korzystania z przepisów prawa, 

 komunikatywność.  

Zakres obowiązków 

1) Realizowanie projektów współpracy Stowarzyszenia,  
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2) Bieżąca weryfikacja stanu osiągniętych wskaźników LSR, zgodnie z Planem działania 

określonym w LSR, w tym przygotowywanie sprawozdania z realizacji LSR oraz warsztatu 

refleksyjnego;  

3) Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją LSR oraz 

działalnością LGD, w tym realizacja Planu komunikacyjnego,  

4) Prowadzenie ewidencji usług doradczych, 

5) Prowadzenie naboru wniosków w ramach konkursów na realizację LSR, 

6) Merytoryczna obsługa beneficjentów Biura LGD,   

7) Weryfikacja wniosków zgodnie z przyjętymi procedurami;  

8) Udział w szkoleniach dotyczących Leadera/RLKS organizowanych m.in. przez UMWW, 

9) Współpraca z UMWW w sprawach dotyczących LSR, 

10) Udzielanie informacji o działalności LGD i stanie realizacji LSR, w uzgodnieniu z 

Dyrektorem biura 

11) Przygotowywanie materiałów na stronę LGD, 

12) Merytoryczna i techniczna obsługa szkoleń i spotkań organizowanych przez LGD 

13) Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd 

Statystyczny, 

14) Przygotowanie zapytań ofertowych, 

15) Współpraca z biurem rachunkowym i bankiem,  

16) Przygotowywanie we współpracy z Dyrektorem Biura LGD wniosków o pomoc, wniosków 

o płatność, sprawozdań z realizacji LSR, 

17) Planowanie i organizacja spotkań z wnioskodawcami po uzgodnieniu z Dyrektorem 

18) Wydawanie opinii objętych zakresem obowiązków i przedkładanie je Dyrektorowi 

19) Podpisywanie pod pieczątką określająca swoje stanowisko, imię i nazwisko, dokumentów 

i pism w zakresie powierzonych obowiązków 

20) Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji dyrektora 

21) Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura LGD. 

22) Ochrona danych, w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  przetwarzanych w 

Stowarzyszeniu. Ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, 

zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Przestrzeganie 

w tym zakresie przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań jednostki. 

 

 

Kryteria dyskwalifikujące 

Członkostwo w Radzie LGD.  
 

Kandydat zobowiązany jest złożyć 

 Życiorys (CV), zawierający klauzulę, w której kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych prze LGD „Trakt Piastów” w procesie rekrutacji; 

 List motywacyjny. 
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Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Dokumenty należy złożyć elektronicznie na adres: m.blok@lgdtraktpiastow.pl w terminie od 

16 do 26  listopada 2020 r.  

Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. 

Procedura wyboru pracownika 

Procedurę wyboru określa Regulamin biura dostępny na stronie www.lgdtraktpiastow.pl 

Informacji na temat rekrutacji udziela Małgorzata Blok - Dyrektor biura LGD pod numerem 

telefonu 601 251 501.  

 

Zarząd LGD „Trakt Piastów”  
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