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LGD.RZ.1.2014 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO TRENERA 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ ogłasza nabór na stanowisko 

trenera w związku z organizacją szkolenia  dla członków Zarządu LGD, organu 

decyzyjnego oraz zatrudnionych pracowników  o tematyce: ,, Budowa LSR w nowej 

perspektywie finansowej oraz poznanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń  

pomiędzy Stowarzyszeniem ,,Sąsiedzi’’ a LGD ,,Mazurskie Morze’’. 

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło 
Przewidziany czas trwania szkolna: 10 godz. lekcyjnych  
 

Wymagania niezbędne:  

- Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, 

- Znajomość tematyki szkolenia, 

  

Zakres wykonywanych zadań: 

- opracowanie prezentacji multimedialnej oraz przeprowadzenie szkolenia                             

z  w/w tematyki.  

 

 

Wymagane dokumenty: 

- życiorys, 

- kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończone studia, 

kursy, szkolenia,  

 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć: 

- informację dot. Wynagrodzenia za prelekcję ( w kwotach brutto za godzinę) 



            
         Europejski Fundusz Rolny 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

- klauzurę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych          

w ofercie na potrzeby do rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).  

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych 

dokumentów na adres:  

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie Sąsiedzi 
ul. Szosa Zambrowska 1/27 
18-400 Łomża 
e-mail: lgdsasiedzi@gmail.com 
Tel/fax. 86 473- 53 -35 
 
Ofertę wraz z programem szkolenia należy przesłać w terminie do 03.03.2014r. 

do godziny 12.00  

 
Osoby uprawnione do kontaktu : 

Renata Ramotowska, Daria Malinowska - tel/fax. 86 473- 53 -35 

     

 

 

 

 

 


