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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu systemowego  

„Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” 

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl 

Wielki”, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór 

na stanowisko koordynatora projektu: 

Forma zatrudnienia – umowa o pracę, od 7 stycznia 2014 r. (½ etatu), zgodnie z ustawą   

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223,  

poz. 1458, z późn. zm.) 

WYMAGANIA: 
koordynatorem projektu może być osoba, która spełnia poniższe wymagania: 

1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub zarządzanie i administracja 

publiczna oraz spełnia pozostałe warunki przewidziane w art. 6 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458,  

z późn. zm.)  

2) Wymogi dodatkowe: 

− znajomość dokumentów programowych związanych z realizacją Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dokumentów związanych z realizacją projektów 

systemowych 

− doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, min. 2 lata 

− umiejętność pracy w zespole 

− elastyczność 

− otwartość na innych 

− zdyscyplinowanie 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE:  

koordynowanie zespołem projektowym, sporządzanie wniosków o płatność w części 

merytorycznej, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań 

przewidzianych w projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Radomyśl 

Wielki”, prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych w zakresie realizacji 

zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego, utrzymywanie 

kontaktów z wykonawcami realizującymi zadanie zlecone w ramach projektu 

systemowego, czuwanie nad przebiegiem prac asystenta rodziny, udział w spotkaniach 

realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą, czuwanie nad promocją projektu 

systemowego oraz podejmowanie wszystkich innych zadań wynikających z konieczności 

prawidłowego realizowania projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie 

Radomyśl Wielki”. 
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Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny, 

2. życiorys (CV), 

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg 

zatrudnienia, 

4. kserokopia dowodu osobistego, 

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni 

praw publicznych, 

6. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

 „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  

poz. 926, z późn. zm.)”.  

Dokumenty należy składać do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Radomyślu Wielkim do dnia 31 grudnia 2013 r. do godziny 9.00 osobiście lub 
pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: „Nabór na 
stanowisko koordynatora projektu systemowego”. Oferty, które wpłyną po 
terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 

numerem telefonu 146811422. z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa 

kwalifikacyjna w dn. 2 stycznia 2014r.. O godzinie spotkania kandydaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS  

w Radomyślu Wielkim, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu 

Wielkim. 
 

 

 


