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Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Sąsiedzi”

Poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalisty ds. Projektów

W biurze Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, miejsce pracy: Łomża, ul. Polowa 16,18-400 Łomża

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

Wymagania Konieczne:

1. Wykształcenie wyższe (pożądane o kierunku ekonomicznym, zarządzania i/lub finansów, technicznym,  

rolniczym, ochrona środowiska);

2. Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisku związanym z wdrażaniem/ zarządzaniem projektami finanso-

wanymi z funduszy pomocowych

Wymagania Pożądane:

1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projek-

tów ze środków Unii Europejskiej

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

3. Uczestnictwo w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych

Do zadań SP - LGD należy:

1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

2. Organizacja pracy rady stowarzyszenia oceniającej projekty;

3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć;

4. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną;

5. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW;

6. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów;

7. Monitorowanie realizacji umów;

8. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;

9. Koordynowanie projektów współpracy;

10. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;

11. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o po-

moc.
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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: Specjalista ds. projektów w terminie do 23.01.2012 roku.

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.: 7.30 – 15.30 

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.
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