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ogłoszenie o naborze _ Koordynator projektu w ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europej skiego Funduszu Społecznego.

Kierownik ośrodka Pomocy Spolecznej w Leoncinie
oGŁASZA NABoR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KOORDYNATOR PROJEKTU W RAMACH POKL

w OPS Leoncinie
ul. Partyzantów 3

Projekt systemowy pn. ,,Bądź aktywny wybierz przyszłość'' w ramach programu
operacyjnego POKL.

KRYTERIA wYBoRU KANDYDATÓW
I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego
2. Pełna zdolnośó do czynności prawnych oraz korzystania zpełni praw publicznych
3. Kandydat nie moie byó skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. Wykształcenie wyższe
5. Studia podyplomowe/kursy w zakresie zarządzaria i ewaluacji projektami

współfinansowanymi z Unii Europej skiej
6. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (co najmniej l koordynowany

projekt systemowy w ramach POKL)
7. ZnajomośÓ prawa pracy' regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania

admini stracj i samorządowej
8. Znajomość, przepisów z zak'resu przygotowaria, rea|izacji i roz|iczaria projektów

systemowych w ramach POKL

II. Wymagania dodatkowe, pożądane:
1. Znajomość obsługi komputera
2. Znaj omo ś ć zagadnien doty czący ch samorządu terytori alne go
3. Umiejętność organizowania i koordynowania pracy zespołu
4. Posiadanie prawa jazdy kat. B
5. Zdolnośó ana|itycznego myślenia, odporność na stres, umiejętnośó pracy w zespole,

terminowość, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, dyspozycyjnośó,
sumiennośó i rzetelnośó.

Ill.Preferowane cechy osobowoŚci kandydata
1' Kompetentnośó
2. Punktualność
3. odporność na stres
4. UmiejętnośÓ ptacy w zespole
5. Zaangaiowanie w wykonywane obowiązki
6. DokładnośÓ
7. Skrupulatnośó
8. Sumienność



IV.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Planowanie działań w ramach projektu systemowego _ sporządzanie wniosków

zgodnie z fiy cznymi dotyczącymi proj ektów systemowych
2. Tworzenie harmonogramu dziaŁań dla poszczególnych ogniw
3, Planowanie i nabór benef,rcjentów w oparciu o jak najbardziej efektywne

wykorzystanie środków EFS
4. Koordynacja działan projektu zgodnie z za|<resem merytorycznym zapisanym we

wniosku
5. Kierowanie podległymi pracownikami, w tym planowanie, analiza i weryfikacja ich

pracy
6. Przygotowanie dokumentacji merytorycznej projektu
7. Przedkładanie Kierownikowi projektu propozycji zmian w ramach zaplanowanych

działańsłużącychpoprawierea|izai1iprojektu
8. Ustalanie kwestii merytorycznych oraz wszelkich zmian z Instytucją Pośredniczącą

i/lub Wdrazającąi przekazywanie ich w formie pisemnej
9. Kontrola dokumentacji zwtązartej z projektem
10. Dokonywanie opisu dokumentów merytorycznych, w tym finansowych zgodnie z

procedurami i wytycznymi dotyczącymi projektów EFS

V. Wymagane dokumenĘ
1. Życiorys
2. Kserokopie świadectw pracy
3, Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje

zawodowe
4. oŚwiadczenie o niękaralności Za umyślne przestępstwa ścigane z oskarŻęnia

publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych
6, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub o charaktęrze

prowadzonej działalności
7. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie ośrodka Pomocy Społecznej
w Leoncinie lub przesłać pocztą do dnia 27 lutego 2012 r. do godziny 12:00 na adres
ośrodek Pomocy Społecznej ul. ParĘzantów 3,05-]55 Leoncin, z dopiskiem: doĘczy
naboru an stanowisko: koordynator projektu w ramach POKL (decyduej data doręczenia
dokumentu do oPS). Aplikacje które wpĘnąpo terminie nie będąrozpatrywane,

CV powinno być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą
,'Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
na stanowisko : koordynator projektu POKL zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 t. o
ochronie danych osobowych (Dz.U . z f002 r. Nr 1 01 , poz. 926 z późn. zm.)

VI. Dodatkowe informacj e
l ' Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 3I,|2.f014 r. _ 1 etat
2, Projekt systemowy pn. ,'Bądź aktywny _ wybierz przysz|ość,' współfinansowany

ptzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program



operacyjny Kapitał Ludzki, Działanię 7.I, Poddziałanie 7.I.|,,Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracj i przez ośrodki pomocy społecznej''

vn. Informacje dla kandydatów
l. Etapy naboru:

a) ogłoszenie o naborze
b) Składanie dokumentów aplikacyjnych
c) Wstępna selekcja kandydatów
d) ogłoszenie listy kandydatów, Idórzy spełniająwaruŃi formalne
e) Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
f) Podjęcie decyzji o zatrudnieniu

2. Informacja o wynikach naboru będzie umięszczona na stronie internetowej Gminy
Leoncin www.leoncin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leoncin
www.leoncin.nbip.pl

ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo, że skontahuje się jedynie z
wyb r any mi kandy dat ami.


