
 

Pniewo, dnia 11 września 2009 roku 

 
Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie  „Sąsiedzi” 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 
 

Pełnomocnik Zarządu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju 
 

w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, miejsce pracy: Pniewo/Łomża 
Liczba poszukiwanych kandydatów:  1 osoba/ umowa na czas określony w pełnym 
wymiarze czasu pracy 
 
Główne obowiązki: 
 

 Całościowa koordynacja realizacji LSR; 
 Nadzór nad działalnością Biura LGD; 
 Nadzór nad działalnością merytoryczną; 
 Współpraca z organami decyzyjnymi; 
 Kontakty z urzędem Marszałkowskim; 
 Nadzór nad polityką promocyjną LGD; 
 Koordynacja procesu oceny i wyboru operacji; 
 Przygotowywanie projektów współpracy; 
 Przygotowanie i wdrożenie planów rocznych i wieloletnich działalności. 
 Nadzór nad procedurami monitoringu i ewaluacji 
 Przygotowywanie procedur i instrukcji dotyczących kontroli; 

Wymagania konieczne 

 

 Wykształcenie wyższe (preferowany doktorat z zakresu ekonomii lub 
administracji, albo łącznie ekonomiczne i prawnicze) 

 Co najmniej 10-letni staż pracy  
Wymagania pożądane 

 

 Co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem 
 Co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie funduszy pomocowych 
 Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy 
 Zdolności organizacyjne 
 Znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych 
 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym  
 Prawo jazdy kat. B 

Wymagane 
dokumenty i 
oświadczenia 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
 oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności 

za przestępstwo popełnione umyślnie,  
 kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
 życiorys i list motywacyjny,  
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do celów rekrutacji 
Kopie innych 
dokumentów i 
oświadczenia 

 kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,  
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.  

 
Dokumenty należy składać w terminie do:   28 września 2009 roku. 

Listownie pod adresem: 
Stowarzyszenie  „Sąsiedzi” 

ul. Krótka 20 Pniewo 
18-400 Łomża 

osobiście: 
w Sekretariacie Urzędu Gminy Łomża  

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża  
(od poniedziałku do piątku w godz.: 800- 1530) 

 
 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  nabór na stanowisko pracy 
Pełnomocnik Zarządu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju 

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 



 

Pniewo, dnia 11 września 2009 roku 

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie  „Sąsiedzi” 
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

 

Specjalista ds. Projektów 
 

w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, miejsce pracy: Pniewo/Łomża 
Liczba poszukiwanych kandydatów:  1 osoba/ umowa na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy 
 
Główne obowiązki: 
 

 Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju  

 Organizacja pracy rady stowarzyszenia oceniającej projekty; 
 Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i 

realizację przedsięwzięć; 
 Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną; 
 Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW; 
 Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z 

tytułu realizacji umów; 
 Monitorowanie realizacji umów; 
 Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu; 
 Koordynowanie projektów współpracy; 
 Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją 

projektów; 
 Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem 

zgodności z warunkami Umów o pomoc. 
Wymagania konieczne 

 

 Wykształcenie wyższe (pożądane o kierunku ekonomicznym, zarządzania 
i/lub finansów, technicznym, rolniczym, ochrona środowiska); 

 Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisku związanym z wdrażaniem/ 
zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy pomocowych 

Wymagania pożądane 

 

 Ukończone studia podyplomowe z zakresu opracowywania wniosków o 
dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej 

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

 Uczestnictwo w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z 
funduszy strukturalnych 

Wymagane dokumenty i 
oświadczenia 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
 życiorys i list motywacyjny,  
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji 
Kopie innych dokumentów 
i oświadczenia 

 kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,  
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.  

 
Dokumenty należy składać w terminie do:   28 września 2009 roku. 

Listownie pod adresem: 
Stowarzyszenie  „Sąsiedzi” 

ul. Krótka 20 Pniewo 
18-400 Łomża 

osobiście: 
w Sekretariacie Urzędu Gminy Łomża  

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża  
(od poniedziałku do piątku w godz.: 800- 1530) 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  nabór na stanowisko pracy  
Specjalista ds. Projektów 

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 
 
 



 

Pniewo, dnia 11 września 2009 roku 

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie  „Sąsiedzi” 
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 

 

Specjalista ds. Organizacyjnych  
 

w Biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, miejsce pracy: Pniewo/Łomża 
Liczba poszukiwanych kandydatów:  1 osoba/ umowa na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy 
 
Główne obowiązki: 
 

 Współpraca z biurem rachunkowym 
 Obsługa Biura LGD 
 Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych 

związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD; 
 Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub 

za pośrednictwem Internetu; 
 Przygotowywanie udziału LGD w targach, naradach, szkoleniach i imprezach 

społeczno-kulturalnych; 
 Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie 

konferencji prasowych; 
 Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych 

LGD; 
 Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości 

LGD; 
 Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym 

prowadzenie sekretariatu; 
 Organizowanie szkoleń; 
 Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych pracowników, współuczestniczenie w systemie szkoleń; 
 Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR; 

Wymagania konieczne 

 

 Wykształcenie średnie najmniej profilu ekonomicznym 
 Co najmniej 3-letni staż pracy  

Wymagania pożądane 

 

 Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie i 
marketing, rachunkowość) 

 Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno promocyjnych, 
organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp. 

 Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym lub stanowisku 
administracyjnym 

Wymagane dokumenty i 
oświadczenia 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
 życiorys i list motywacyjny,  
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji 
Kopie innych dokumentów 
i oświadczenia 

 kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,  
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.  

 
Dokumenty należy składać w terminie do:   28 września 2009 roku. 

Listownie pod adresem: 
Stowarzyszenie  „Sąsiedzi” 

ul. Krótka 20 Pniewo 
18-400 Łomża 

osobiście: 
w Sekretariacie Urzędu Gminy Łomża  

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża  
(od poniedziałku do piątku w godz.: 800- 1530) 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  nabór na stanowisko pracy  
Specjalista ds. Organizacyjnych 

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 


