
 

 
 

 

                                                                                  

 

            

   Zarząd  Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

„Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat.  
Data ogłoszenia: 07.06.2016 r.  
 
1. Wymagania konieczne:  

a) wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
d) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów 

finansowanych ze środków UE i innych  środków zewnętrznych, 
e) znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej 

oraz rozwojem obszarów wiejskich. 
 

2.    Wymagania pożądane:  
a) umiejętność pracy w zespole, 
b) kreatywność, dokładność,  
c) bardzo dobra znajomość  specyfiki działania sektora NGO, 
d) umiejętność koordynacji i rozliczania projektów, 
e) biegła obsługa komputera (pakietu Microsoft Office), Internet, poczta elektroniczna, 
f) ukończone  szkolenia z zakresu problematyki zarządzania projektami (np. IPMA, 

PRINCE itp.), 
g) znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej A1, 
g) prawo jazdy kategorii B. 

 
3.    Zakres głównych obowiązków na stanowisku:  

a) Przygotowanie LGD do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 
b) Prowadzenie doradztwa związanego z naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju oraz niezbędnej dokumentacji w tym zakresie. 
c)  Organizacja pracy Rady oceniającej projekty. 
d)  Obsługa naboru wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 
e) Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną. 
f) Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla Instytucji Wdrażającej. 
g) Sprawowanie nadzoru nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat 

środków z tytułu realizacji umów o dofinansowanie projektów. 
h) Monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów. 
i) Współdziałanie z Zarządem, Radą, Komisją Rewizyjną oraz z Walnym Zebraniem 

Członków w zakresie wynikającym ze Statutu, Strategii oraz przyjętych procedur.  



 

 
 

 

                                                                                  

j) Uczestniczenie w posiedzeniu Rady poświęconemu ocenie wniosków złożonych w 
ramach naboru prowadzonego w trakcie realizacji LSR. 

k)  Współpraca z pozostałymi pracownikami biura w zakresie realizacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. 

 
4. Wymagane dokumenty: 

a)  życiorys (CV), 
b)  list motywacyjny,  
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych 

kursach i szkoleniach, 
d) dokumentów poświadczających staż pracy, 
e) oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
f) oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych, 
g) ) oświadczenia  kandydata o wyrażeniu zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów:  
 
Dokumenty aplikacyjne powinny zostać dostarczone do  siedziby Stowarzyszenia „Perły 
Beskidu Sądeckiego”, 33-343 Rytro 380 w terminie do dnia 21 czerwca 2016 roku do godz. 
15.00. Dokumenty winny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na 
stanowisko Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”. 
 
Telefon kontaktowy: 18 44 97135. 
 
6. Nabór odbędzie się w następujących etapach: 

 Przeprowadzenie weryfikacji formalnej dokumentów  złożonych przez kandydatów na 
stanowisko, 

 Zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, 

 Dokonanie naboru na stanowisko. 
 

 

Informujemy iż, do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci spełniający 

wymogi formalne. 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  i w siedzibie 

Stowarzyszenia. 

 


