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Pępowo, 13.12.2013 r, 

 

Konkurs na stanowisko pracownika obsługi punktu kontaktowo – informacyjnego 

w Gminie Krobia 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie z siedzibą  

w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 ogłasza nabór na stanowisko  do obsługi punktu  

kontaktowo – informacyjnego dla Gminy Krobia. 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w okresie od 07.01.2014 do 31.12.2014 

 

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata: 

 obywatelstwo polskie, 

 pełna zdolność do czynności prawnych, 

 doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego, samorządowej jednostce 

organizacyjnej, lub reprezentowanie gminy w związku międzygminnym. 

 

II. Wymagania dodatkowe: 

 dobra organizacja pracy, 

 doświadczenie w pracy na rzecz środowiska lokalnego, 

 doświadczenie w pracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. 

 

III. Zakres wykonywanych zadań: 

 Obsługa punktu kontaktowo – informacyjnego na terenie Gminy Krobia 

 Zbieranie, gromadzenie danych dotyczących wskazanej jednostki samorządu terytorialnego 

niezbędnych do opracowań powstających w ramach projektu oraz wprowadzanie ich do systemu 

informatycznego udostępnianego przez Zamawiającego.  

 Pomoc przy organizacji spotkań z lokalnymi organizacjami społecznymi/obywatelskimi, 

 Udział w organizacji szkoleń, działań edukacyjnych, warsztatów, seminariów, festynów i 

konferencji. 

 Organizacja badań ankietowych na terenie gminy zlecanych przez Zamawiającego.  

 Weryfikacja powstających opracowań w zakresie danych dotyczących danej jednostki samorządu 

terytorialnego.  

 Sporządzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań na wniosek  kierownika projektu lub 

przewodniczącego Komitetu Sterującego 

 Udział w działaniach promujących projekt oraz w promocji usług publicznych. 

 

IV. Wymagane dokumenty: 

 CV z uwzględnienie dotychczasowej pracy zawodowej, 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
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 kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, 

 kserokopie dowodu osobistego, 

 podpisanie oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw 

publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.  

 

V. Terminy składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna 

Wielkopolska” w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43. do dn. 30.12.2013 r. do godz. 14.00 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: „Nabór na wolne stanowisko – 

pracownik punktu kontaktowo - informacyjnego projektu „Partnerstwo samorządów Południowej 

Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” 

Aplikacje, które wpłyną do biura Stowarzyszenia po określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Ostateczny wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną. Informacje o wyniku 

naboru będą ogłoszone na stronie projektu: www.usługipubliczne.pl  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV, powinny być 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 29.08.1997r. – o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.z 2002, Nr 101, poz.926 ze zmianami)” 

 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

 

/-/ Marian Poślednik 


