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Stanowisk8: glówny §pecjalista do spraw poryskiwania fundusz,y europejskich
(nazw a stanowi ska pracy)

1. \ilymagania niezbędne:

l )obywatelstwo polskie;

2)Pełna zdolnoŚÓ do czynrrości prawnych orazkorzystanie z pełni praw publiczrrych;
3)wykształcenie wyższe ;

4)staZpracy minimum 4 lataw administracji samorządowej ;

S)Potwierdzona teoretyczna i praktyczna urniejętność aplikacji i rozliczania projektów
fi nansowych ze środkó w zewnętrznych;

6 )unri ej ętność przygotowania inaliz, pro gnoz i pro gramów naprawczych j st;

7 )Potwierdzona wiedza i umiejętnośó komunikacji, interpersonalnej negocjacji
ol:ł;: mełiiacji społecznej a takze tworzenia partnerstwa;

8)uniiejętnolć pracy w zesooie;

'],lzna3 cnios,: fii,,rkcj i, zadtń org ł:nrzac.! i,r,c.;,:ą, -.ąciowycir:

1$)Fot",vierdzłne znajonrc,ŚĆ probl,.i,}..-.,::; spłł*cinych celem łvłaściwej organizal"|i śridowiskE
iokalnegc ą,t;kół dziŃał nakie;ov ii.l,r,ch na aktywność spc,l"eczną zawodową (z;,,.cio,,vą):

tr i)zna.jomośc rechnik prac biurowy,:l, .

!'ż }batdzo dobt ; t urrri tj ętno ść obsługi i<omptrtera ;

i3)znajonrośó zapisów ustawy o samotządzie gminnym;

§.,/ l 4)znaj omośó Kodeksu Postępowania Admirristracyjnego;

lS)gotowośó podjęcia pracy od 2 styczni.a20l3r.

2. Wymagania dodatkowe:

t) komunikatywnośó

2) samodzielność

3) pełna dyspozycyjność

4) prawo jazdy kategorii B

3. Podstawowy zakres zadań na stanowisku:
1) koordYrrowanie projektów mających na celu zmniejszenie skutków bezrobocia;
2) wsPÓłPracalrzl tworzeniu aplikacji wniosków składanych do instytu§i zewnętrznych

(Europejski - Fundusz Społeczny- Kapitał Ludzki);

3) wsPÓłPraoa z administracją samorządowąna szczeblu powiafu i województwa;:,
4) analizowanie i opiniciwdnie projektów porozumień dotyczących przejmowania

,:,



ę

..:,

ptzez gminę zadń.zzakresu administracji rządowej i samorządowej;
4.Wymagane dokumenfy:

1) ksero dowodu osobistego )

2) Ęciorys ( CVb V
3) list motywacyjny,

4) dokument. poświadc zaj ący wyks ztńcenie i staż pracy,
(dYPlom lub zaŚwiadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa pracy, zaśńńczenia),

5) kwestionariusz osobowy, ł
6) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach,
7)zaŚ,lviadczenie lekarskie o mozliwości podjęcia pracy na stanowisku określonym

w ogłoszeniu,

S)oliwiadczenie o niekaralno Ści zaprzestępstwo unyślne, ścigane z oskarżenia publioznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oŚwiadczenie o Pełnej zdolności do czynności prawnyc h orazkorzystaniu z pełni praw
Publicznych.

5. Wa,,unki pracy:

: ) v ttiliai, czasu prac\J: Deien etat.

2) nr:e;sce pr'€}/: Urząd ]\4lasta i Gminy Cze, rliei.,,",,ł ul. Poznańska 8 62-2j0 Czerniejewo.
3)'"".,';::aga l ezPoŚredniegc kontaktowafiia si() z T:,iilymi instyfucjami i współpracownikami

a{az udzi;rłu w spotkanieth pozasiedzibą {_rrzędu.

4) Praca adn'iinistracYjno -,biurowa z wykolzys,aniem komputera oruz urządzeń biurowych.
6.Inne informacje:

Wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i sPołecznej orazzatrudnieniu osob niepełnosprawnych, w 1JrzędzieMiasta i Gminy
Czerniejewo w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia naboru jest ruższy
niż6Yo.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
WYmagane dokumenty aplikacyjne na|eży składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
i GminY Czerniejewo, Pocztąelektronicznąna adres: urzad@czerniejewo.pl wprzypadku
PosiadanYch uPrawnień do Podpisu elektronicznego lub pocźąna adres |JrządMiasta i Gminy
Czerniejewo, ul, Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko
ds, głównY sPecjalista do spraw pozyskiwarria funduszy europejskich,,w terminie do dnia
3 grudnia 2012 r, do godz.12:00 (nie krócej niz l0 dni od dnia opublikowania na stronie
BlP),decyduje.{ata wpłwu d'o Urzędu. '

_:



APlikacje, które wPłYną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wYniku naborui będzie umieszczon a bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej
BiuletYnu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu przy uL poznanskiej 8.
wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, cv powinny być,
z Podaniem telefonu kontaktowego, opatrzone klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danYch osobowYch, zawarĘch w ofercie prący dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
relcrutacji, zgodniĆ z ustawą z dnia 29 sierpnia ]998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. (J. z
2002 r' Nr ]0], Poz, 926 z PÓŹn. zm. ) oraz ustawą z dnia 2I listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ). ''
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