
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór na stanowisko: 
 Specjalista ds. koordynowania projektów grantowych 

 
  

1.Wymagania konieczne: 
1) Wykształcenie średnie lub wyższe. 
2) Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy 

kalkulacyjnych, programów do prezentacji.  
 
2. Wymagania pożądane: 
1) Mile widziane doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów. 
2) Znajomość bieżących przepisów i wytycznych w zakresie realizacji projektów 

unijnych. 
3) Znajomość zagadnień związanych z PROW 2014-2020. 
4) Prawo jazdy kat. B. 
 
3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności: 
Odpowiedzialność za  koordynowanie prac związanych z obsługą beneficjentów, 
którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów oraz podpisali umowy w ramach 
ogłoszonych naborów. Do obowiązków Specjalisty ds. koordynowania projektów 
należy  w szczególności: 
1)obsługa związana z naborem wniosków grantowych składanych w ramach realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, 
2)przygotowywanie odpowiednich sprawozdań, 
3)monitorowanie podpisywania i realizacji umów grantowych , 
4)przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności                              
z warunkami Umów o pomoc projektów grantowych, 
5)wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań biura LGD 
 
4. Warunki zatrudnienia: 
a) wymiar czasu  pracy – ½ etatu 
  
5. Miejsce pracy:  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak  
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 
  
6. Etapy naboru: 
a) złożenie dokumentów  przez  kandydatów – ocena formalna 
b) zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną  
c) ogłoszenie o wyborze kandydata 
  
 7. Wymagane dokumenty:     
a) życiorys (CV), z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu kariery, 
b) kserokopie dyplomów, świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacje i umiejętności, 
c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, 
d) kwestionariusz osobowy 
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Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Biura 
Stowarzyszenia ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  w terminie do dnia 29.11.2017 r. 
Aplikacje, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie 
nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej www.stobrawskiszlak.pl 
         
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone 
klauzulą: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
LGD do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko 
specjalista ds. koordynowania projektów grantowych oraz podpisane. 
 
                                                                                                  
Datę, godzinę i miejsce rozmów kwalifikacyjnych podamy zainteresowanym 
telefonicznie. 
  
         (-) Kierownik Biura LGD 
        
             Jadwiga Kulczycka 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


