
 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Ogłoszenie  
  

W związku z realizacją projektów na terenie Gminy Stara Kornica w ramach PO KL,  
 Priorytet VII Promocja integracji społecznej,  

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy poszukuje: 

 

Koordynatora projektu: 
 

Warunki zatrudnienia: 

- umowa zlecenie 
- termin realizacji zadania czerwiec 2012r. – listopad 2012r. 
 
Wymagania niezb ędne: 

- wykształcenie wyższe 
- udział w przynajmniej 1 projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej na stanowisku 
koordynator projektu 
- praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczenia projektów PO KL (sporządzania 
wniosków o płatność, umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, 
Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS) 
- znajomość następujących dokumentów i wytycznych: Szczegółowego Opisu Priorytetów PO 
KL, wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, zasad finansowania 
PO KL, zasad sprawozdawczości PO KL, zasad równości szans kobiet i mężczyzn w 
projektach PO KL 
- mile widziane ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami 
z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowych z EFS 
- dobra znajomość obsługi komputera 
- doskonała organizacja pracy 
- komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność 
 

Zakres obowi ązków: 

- koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie 
oraz wniosku 
- nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu 
- przygotowanie odpowiednich formularzy i nadzorowanie kompletowania dokumentów 
uczestników projektu 
- wprowadzanie danych uczestników projektu do Generatora PEFS 
- sporządzanie załącznika nr 2 Wniosku o płatność 
- kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji Projektu 
- kontakty z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi 
- kontrola kwalifikowalności wydatków 
- współpraca z innymi członkami zespołu projektowego 
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- kontakt z wykonawcami zadań 
- sporządzanie miesięcznych raportów z wykonanych prac  
- ocena efektów szkoleń 
 
Wymagane dokumenty: 

- życiorys zawodowy (CV) 
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe 
- oświadczanie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwa skarbowe 
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 
dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawa z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, DZ.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn.zm.) 
 

Postępowanie rekrutacyjne: 

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
- etap I: weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny 
merytorycznej 
- etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami 
 
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do 
Ośrodka) w zamkniętej kopercie w terminie do: 30 maja 2012r. do godz. 14.30 na adres 
Ośrodka z dopiskiem „Oferta pracy – koordynator projektu” 
 
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie, jak również nie spełniające wymogów 
formalnych nie będą rozpatrywane.  
 
 

Gminny O środek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy 
08-205 Stara Kornica 191 

 
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 83 358 78 22 w. 39 lub 
661 532 265 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Beata Jerzman 

 


