
Ogłoszenie o naborze

ZARZĄD CZARNORZECKO - STRZYŻOWSKIEJ LOKALNEJ
. GRUPY DZIALANIA

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko

Starszy Referent

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:
- Wykształcenie wyższe,
- Minimum dwuletni staż pracy, w tym jeden rok przy pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych,
- Udokumentowana wiedza z zakresu obsługi komputerów.

Wymagania dodatkowe, znajomość:
- Statutu Stowarzyszenia,
- Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko - Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- Ustaw i rozporządzeń dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz wdrażania PROW
2007-2013,
- Kodeksu pracy,
- znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

Ponadto kandydata powinna cechować:
kreatywność i umiejętności organizacyjne,
wiedza w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- informowanie beneficjentów o możliwościach pozyskiwania środków unijnych,
- pomoc beneficjentom w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy,
- obsługa merytoryczno - administracyjna realizowanych przedsięwzięć,
- praca w terenie obejmującym gminy zrzeszone w LGD w zakresie realizacji LSR.



3. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
list motywacyjny,
życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej,
kwestionariusz osobowy,
odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i zdobyte kwalifikacje,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności
prawnych,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
oświadczenie o nie karaniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114).

W liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Czarnorzecko -
Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania w Strzyżowie lub pocztą na adres: Czarnorzecko -
Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, 38-100 Strzyżów ul. Przecławczyka 5, (pokój 29, II
piętro w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Dotyczy
naboru na stanowisko Starszego Referenta w Stowarzyszeniu Czarnorzecko - Strzyżowska
Lokalna Grupa Działania" w terminie do dnia 15.02.2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz
informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej
Stowarzyszenia.

J • ..:.t,";K,u";s'(fUY20WSKA
..••..Ąl.NA f;RUPA DZIAŁANIA

ul. PrLedawczyka 5
l 't.1 00 STRZYŻÓW

Strzyżów, dnia 1.02.2011 r.


