
                                                                                                            Kawęczyn, 21.08.2018 r.                                                                
 

O G Ł O S Z E N I E 
 
Wójt Gminy Kaw ęczyn poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisku pracy        
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy    
w Kawęczynie, z terminem zatrudnienia od dnia 3.09.2018 r. – do czasu powrotu do 
pracy zastępowanego pracownika (tj. marzec-kwiecień 2020 r.) 
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat. Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem wynagradzania 
pracowników Urzędu Gminy. 
 
1. Wymagania formalne (niezbędne): 

a)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

      b) obywatelstwo polskie,  
      c)  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku, 

d)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  
     przestępstwo skarbowe, 
e)  wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, 

      f)  nieposzlakowana opinia. 
      
2. Wymagania dodatkowe: 
       a)   wskazane jest doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, najlepiej na  
              podobnym stanowisku, 

b) ogólna znajomość przepisów:  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo 
zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o 
ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

c) znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 
       d)   znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i statutu Gminy, 
       e)   umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań, 
       f)   umiejętność organizacji własnej pracy i umiejętność pracy w zespole, 
       g)   odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista,  
       h)   dyspozycyjność i chęć poszerzania wiedzy,  
        i)   biegła obsługa komputera i Internetu, 
 
3. Zakres wykonywanych zadań: 

1) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces  
      realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, 
       2) przygotowywanie i opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej dokumentów  
      aplikacyjnych do właściwych instytucji o przyznanie funduszy europejskich i innych 
      zewnętrznych, 
      3) administrowanie złożonymi wnioskami o dofinansowanie  z funduszy europejskich i  
      innych zewnętrznych na etapie ubiegania się o środki i rozliczania środków, 
      4) pełnienie funkcji koordynatora w programie Wielkopolska Odnowa Wsi, 
      5) pełnienie funkcji koordynatora w zakresie przygotowywania i rozliczania  wniosków  
     w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania w Turku, 
      6) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem przetargów  
      wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in.:  
      - zapewnienie zgodności realizacji zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych, 



      - prowadzenie rejestru zamówień publicznych, 
      - prowadzenie postępowań przetargowych i właściwej dokumentacji, 
      - opracowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących procedury zamówień   
         publicznych w Urzędzie,  
      - współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie realizacji zadań poprzedzonych 
        postępowaniem zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
      - udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Gminy w prowadzeniu zamówień pod 
        kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 
4.   Wymagane dokumenty: 
       a)   list motywacyjny, 
       b)   życiorys – curriculum vitae, 
       c)   kserokopie świadectw pracy, 
       d)   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
       e)   kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane  
             do   wykonywania oferowanej pracy, 
       f)   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym  
            stanowisku pracy, 
       g)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia     
             publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
       h)   oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  
             praw publicznych,    

i) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
j) zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania ze strony internetowej– zał. 

do niniejszego ogłoszenia lub w Sekretariacie, pok. nr 1).      
 
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie pokój nr 1 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zastępstwo na stanowisko pracy ds. pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych”, w terminie do dnia 27 sierpnia  2018 r. 
do godziny 15-tej. 
                                                    
                                                                                                        /-/Jan Nowak 
                                                                                                 Wójt Gminy Kawęczyn 
 


