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Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą                      

w Troszynie, ul. Polna 15  

OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 

DORADCY DS. PROJEKTÓW – ASYTENTA DYREKTORA 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy: etat 

Termin składania ofert: do dnia 21-12-2011 r. 

1. Wymagania wobec kandydata 

 Wykształcenie wyższe magisterskie; 

 Znajomość PROW 2007-2013 i Lokalnej Strategii Rozwoju; 

 Znajomość odpowiednich przepisów prawa (ustawy o stowarzyszeniach, pożytku 

publicznym i wolontariacie, rozporządzeń właściwego ministra ds. rolnictwa 

dotyczących Osi IV PROW 2007-2013); 

 Wiedza ogólna z zakresu zarządzania projektami oraz podstawowa znajomość 

ustawy o zamówieniach publicznych; 

 Wiedza dotycząca podstaw metodologii badań; 

 Doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie 

projektów; 

 Doświadczenie w prowadzeniu spotkań i organizacji szkoleń; 

 Mile widziane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych 

ze środków europejskich i/lub krajowych oraz doświadczenie w budowaniu 

dokumentów strategicznych. 

2. Wymagania pożądane: 

 zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych                    

i wyciągania wniosków,  

 umiejętność współpracy w zespole,  

 efektywne organizowanie pracy własnej, 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji do przygotowania 

prezentacji multimedialnych, 

 umiejętność obsługi strony internetowej opartej na zarządzaniu treścią, 

 bardzo wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, 

 umiejętność prowadzenia spotkań i szkoleń, 

 sumienność – terminowość, asertywność, odporność na stres, kreatywność, 

wytrwałość i odpowiedzialność, 

 gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania, 

 nastawienie prospołeczne, 

 nastawienie na ludzi oraz na realizację zadań. 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku doradcy ds. projektów – asystenta 

dyrektora: 

 Dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów Osi IV PROW 

2007-2013; 
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 Przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych 

beneficjentów Osi IV PROW 2007-2013; 

 Współpraca z członkami i partnerami LGD – w zakresie działań informacyjno-

promocyjnych; 

 Organizowanie stanowisk LGD na imprezach lokalnych oraz przygotowanie 

materiałów informacyjno-promocyjnych; 

 Świadczenie usług doradczych dla potencjalnych beneficjentów Osi IV PROW 

2007-2013; 

 Utrzymywanie stałych kontaktów z mediami, dostarczanie im aktualnych 

materiałów do publikacji; 

 Obsługa strony internetowej: aktualizowanie danych, zamieszczanie informacji. 

 Pomoc dyrektorowi biura w pracach wymagających mniejszego zaangażowania 

intelektualnego; 

 Zbieranie danych dotyczących monitorowania wdrażania LSR oraz prowadzenie 

konsultacji społecznych w przypadku aktualizacji dokumentu. Współpraca                       

z zespołem ds. aktualizacji LSR; 

4. Opis stanowiska: 

Zadaniem doradcy ds. projektów – asystenta dyrektora jest pomoc beneficjentom działań                

w ramach osi 4 PROW 2007-2013 w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie operacji. 

Organizowanie i prowadzenie spotkań i szkoleń informacyjnych dla beneficjentów działań                  

w ramach osi 4 PROW 2007-2013, w tym współpraca z mediami i dostarczanie materiałów 

informacyjnych do redakcji. Animowanie społeczności lokalnej oraz motywowanie 

podmiotów lokalnych do działalności na rzecz regionu. Pomoc dyrektorowi biura                             

w wykonywaniu jego zadań – wykonywanie mniej skomplikowanych prac zleconych przez 

dyrektora biura (np. kserowanie materiałów, techniczna obsługa korespondencji).  

Zadaniem doradcy – asystenta jest również zbieranie danych do monitoringu wdrażania                  

i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz obsługa i aktualizowanie strony internetowej 

Stowarzyszenia. 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 List motywacyjny; 

 Życiorys /dokument powinien zawierać: numer telefonu kontaktowego oraz 

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności/; 

 Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie oraz ukończone 

kursy, szkolenia, ponadto inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 

(oryginały dokumentów należy przedstawić na etapie rozmowy kwalifikacyjnej). 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (wraz z załącznikami) należy składać w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „dot. naboru na wolne stanowisko doradcy ds. projektów – 

asystenta dyrektora biura LGD „Zaścianek Mazowsza”: 

 osobiście w godz. od 8
00

 do 16
00

 w biurze LGD „Zaścianek Mazowsza” przy 

ulicy Polnej 15 w Troszynie,  

 za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn (liczy się data wpływu 

do biura LGD) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2011 

roku włącznie. 
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7. Dodatkowe informacje 

Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które 

spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie 

zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

Telefon kontaktowy: 297-671-825 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV z uwzględnieniem dokładnego 

przebiegu kariery zawodowej kandydata powinny być dodatkowo opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101    z 2002 r. poz. 926                     

z późniejszymi zmianami” oraz własnoręcznie podpisane przez kandydata/; 


