Sławno, dnia 12 wrzesień 2018 r.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Sławno poszukuje kandydata na stanowisko koordynatora projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, z możliwością udziału w szkoleniach
związanych z przydzielonym zakresem obowiązków. Mile widziane osoby kreatywne,
komunikatywne, zaangażowane w pracę, otwarte na nowe wyzwania.
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje w szczególności:
 prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z umową o dofinansowanie,
przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie oraz budżetem,
 nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu,
 przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej
z Instytucją Pośredniczącą,
 udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne, nadzór nad
prowadzeniem ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu,
 nadzór nad prowadzeniem bazy danych PEFS,
 sporządzanie harmonogramów płatności i wniosków o płatność w systemie SL2014,
 współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie merytorycznej
realizacji projektu,
 nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu – zapewnienie zgodności
wizualizacji materiałów informacyjno–promocyjnych z umową o dofinansowanie
projektu oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 przygotowywanie umów w ramach projektu, nadzór nad ewidencjonowaniem czasu
pracy osób zaangażowanych do realizacji projektu w SL2014,
 przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych,
 przeprowadzanie procedur dot. zatrudniania pracowników do projektów,
 przeprowadzanie procedur dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia oraz
dokumentowanie tych zakupów,
 praca w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań
w związku z zastosowaniem ustawy Pzp przy realizacji zadań projektowych,
 nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostaw związanych
z realizacją projektów,
 śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec
zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem
Polski i UE,
 sporządzanie regulaminów niezbędnych do realizacji projektu,
 sporządzanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
 udział w pracach Zespołu Projektowego.
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Wymagania:
 wykształcenie średnie lub wyższe,
 mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenie projektów społecznych
realizowanych przy wsparciu finansowym ze środków unijnych,
 niekaralność,
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV,
- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej –
www.ug.slawno.ibip.pl w zakładce „wolne stanowiska pracy”

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych, w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „Koordynator projektu Centrum Integracji
Społecznej w Rzyszczewie gmina Sławno – instytucją wspomagającą aktywizację
społeczno-zawodową nieaktywnych mieszkańców” osobiście w sekretariacie urzędu
(pokój nr 10) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Sławno, ul. M.C.
Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno do dnia 21 września 2018 r.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Urząd Gminy z siedzibą w Sławnie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w Sławnie przy ul. M.C. Skłodowskiej 9. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Każdy kto złoży dokumenty ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wójt Gminy Sławno
(-) Ryszard Stachowiak
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