
Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Sąsiedzi”

Poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Kierownika Biura LGD

W Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, miejsce pracy: Łomża, ul. Polowa 16

Liczba Poszukiwanych kandydatów: 1 osoba/ umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania Konieczne:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie, prawne, administracyjne, ekonomiczne;

2. Co najmniej 2 lata stażu pracy.

Wymagania Pożądane:

1. Doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

2. Doświadczenie w planowaniu rozwoju lokalnego oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi

3. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy

4. Zdolności organizacyjne

5. Znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych

6. Dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej

Do zadań Kierownika Biura LGD należy:

  1.    Całościowa koordynacja realizacji LSR;

  2.    Nadzór nad działalnością Biura LGD;

3.    Nadzór nad działalnością merytoryczną;

4.   Współpraca z organami decyzyjnymi;

5.   Kontakty z Urzędem Marszałkowskim;

6.   Nadzór nad polityką promocyjną LGD;

7.   Koordynacja procesu oceny i wyboru operacji;

8.   Przygotowywanie projektów współpracy;

9.   Przygotowanie i wdrożenie planów rocznych i wieloletnich działalności.

10. Nadzór nad procedurami monitoringu i ewaluacji

11. Przygotowywanie procedur i instrukcji dotyczących kontroli;

12. Koordynacja wniosków wynikających z funkcjonowania LGD

13. Przygotowanie sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

14. Nadzór nad gospodarką finansową



Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny, Życiorys – Curriculum Vitae;

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3. Kopie  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  zawodowe,  kopie  zaświadczeń 

o ukończonych kursach i szkoleniach;

4. Kopia dowodu osobistego

5. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:  Nabór  na  stanowisko 

pracy: Kierownik Biura LGD    w terminie do 06.04.2011r.

Listownie pod adresem:

Stowarzyszenie  „Sąsiedzi”  ul.  Polowa  16, 

18 – 400 Łomża

Osobiście:

W Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi” ul. Polowa 

16, 18 – 400 Łomża od poniedziałku do piątku 

w godz.: 7.45 – 15.45 

W  przypadku  wysłania  dokumentów  drogą  pocztową,  decyduje  data  wpływu  do  Biura.  Dokumenty  
niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  Nie zwracamy przesłanych 
ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dostarczone  dokumenty  zostaną  poddane  analizie  przez  Zarząd  Stowarzyszenia,  który  wytypuje  
kandydatów  spełniających  wymagania  formalne  określone  w  ogłoszeniu.  Wybrani  kandydaci  zostaną  
powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.


