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Kawęczyn dn. 26.06.2012 r. 

Wójt Gminy Kaw ęczyn 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

specjalisty ds. realizacji projektu 
„Nasze dzieci- nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
 

Liczba wolnych miejsc pracy: 1   
 

1. Przedmiot naboru  
   

            Stanowisko : specjalista ds. realizacji projektu  
Miejsce wykonywania pracy :  Biuro Projektu –Urz ąd Gminy w Kawęczynie.  
Wynagrodzenie: współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach 
                           Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Okres zatrudnienia : od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.   
Podstawa zatrudnienia : umowa o pracę  

 

2. Wymagania związane z w/w stanowiskiem: 

1.Obywatelstwo polskie. 
2. Wykształcenie wyższe- wskazane studia w kierunku zarządzania. 
3. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym związane z realizacją i 

prowadzeniem przynajmniej 2 projektów dofinansowanych z Funduszy Unii 
Europejskich. 

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych. 
5. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko 
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe. 

6. Nieposzlakowana opinia. 
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 
8. Biegła znajomość obsługi komputera w tym obowiązkowo programów pakiet MS Office. 
 

3. Wymagania pożądane: 
1. Rzetelność, dyspozycyjność, odpowiedzialność. 
2. Umiejętność pracy w zespole. 
3. Komunikatywność, zdolności organizacyjne i interpersonalne. 

 
4. Wymagane dokumenty:  

1. Karta zgłoszeniowa wg wzoru; 
2. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; 
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia;  
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji; 
5. Kserokopie dwóch stron dowodu osobistego; 



 

,, Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2 

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
8. Kopię aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych 

                 lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku; 
9. Rekomendacje, opinie mile widziane; 
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

procesu rekrutacji w Gminie Kawęczyn zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za 

zgodność z oryginałem” oraz datą 
 

5. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku pracy to m.in.  

1. Pomoc kierownikowi projektu przy realizacji projektu EFS w tym: nadzór i współpraca z 
koordynatorami szkolnymi, kadrą projektu i zespołem projektowym, 
2. Przyjmowanie i weryfikowanie poprawności dokumentów  (np. dzienniki zajęć, listy 
obecności itp.)  składanych przez pracowników projektu, 
3. Przygotowanie administracyjne biura projektu, 
4 Przygotowywanie, powielanie i archiwizowanie  dokumentów, 
5. Zbieranie i agregowanie danych w projekcie ( prowadzenie bazy PEFS), 
6. Monitoring i ewaluacja wewnętrzna w projekcie (monitoring zajęć w szkołach 1 na 
kwartał), 
7.  Przeprowadzenie działań promocyjnych, 
8. Nadzór nad rekrutacją tj. przygotowanie materiałów i dokumentów służących rekrutacji 
oraz weryfikacja prawidłowości przeprowadzonej rekrutacji i list ostatecznych uczestników 
projektu, 
9. Utrzymanie kontaktów z Instytucją Pośredniczącą oraz wszelkie inne działania zlecone 
przez kierownika projektu. 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 
Termin złożenia ofert upływa z dniem 29 czerwca 2012 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Kawęczynie pok. Nr 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem 
poczty (decyduje data wpływu do urzędu)  i oznakować  w następujący sposób:  

 
 „Nabór na stanowisko specjalisty ds. realizacji  projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość 

projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2012r. do godziny 10:00. 

 
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia 
rozmowy kwalifikacyjnej. Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek 
oferenta. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn.  
 
                                                                                                             Wójt Gminy Kawęczyn 
                                                                                                                    /-/Jan Nowak 


