
 
 
 
 
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania  
– „Z NAMI WARTO”  

ogłasza nabór na stanowisko: 

Kierownika biura LGD  

Dokumenty należy składać osobiście w biurze LGD„Z NAMI WARTO”  przy ul. Dzieci Wrzesińskich  
9 we Września z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika biura” w terminie do dnia 23 maja 2016 
roku do godziny 12 00. 
Dodatkowe informacje można uzyskać zadając pytanie na adres:  info@znamiwarto.pl  
  

 
Stanowisko: Kierownik biura LGD 

Wymagania konieczne:  
1) Wykształcenie wyższe;  
2) Staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym lub 3 letnie doświadczenie pracy w Statutowych    

Organach organizacji pozarządowych;  
3) Znajomość problematyki i doświadczenie w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE 

i krajowych;  
4) Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego  

i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń – krajowych i UE dotyczących PROW  
2014-2020 i LGD  

5) Prawo jazdy kat. B.  
 
 Wymagania pożądane:  
1) Wykształcenie wyższe menedżerskie lub prawnicze;  
2) Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE;  
3) Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów ze środków UE;  
4) Wiedza i doświadczenie w zakresie kierowania zespołem.  
 
Główne zadania: 
1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady;  
2) Realizacja zadań określonych przez Zarząd;  
3) Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków i rozliczenia operacji w zakresie realizacji LSR;  
4) Nadzór nad realizowaniem zadań wynikających z planu komunikacji, monitoringu i ewaluacji LSR;  
5) Prowadzenie bieżących spraw LGD; 
6) Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności LGD;  
7) Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami LGD;  
8) Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne, szczególnie w funkcjonowaniu punktu informacji 

dla organizacji pozarządowych.  
 
Warunki zatrudnienia: 
- umowa o pracę na czas nieokreślony; 
- wymiar czasu pracy – cały etatu (nienormowany czas pracy) 
 
Kandydat zobowiązany jest złożyć: 
- list motywacyjny, 
- życiorys – curriculum vitae, 
- dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy i doświadczenie z zakresu realizacji projektów  
  z udziałem środków UE lub krajowych.  
- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, 
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-  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; 
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  

w Lokalnej Grupie Działania – „Z NAMI WARTO” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182) poświadczone własnoręcznym    
podpisem; 

 
Przewiduje się następujące etapy konkursu : 
- złożenie dokumentów przez kandydatów,  
- stwierdzenie spełnienia wymogów formalnych, 
- rozmowa kwalifikacyjna z osobami spełniającymi wymogi formalne, 
- ogłoszenie wyników. 
 


