Lipusz, 12 maja 2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
„Pracownik administracyjno - wdrożeniowy”
1. Wymagania konieczne:
 wykształcenie wyższe,
 bardzo dobra znajomość zasad podejścia Leader w ramach PROW 2014-2020, w
szczególności działania LEADER,
 biegła umiejętność posługiwania się komputerem,
 bardzo dobra znajomość LSR oraz procedur ubiegania się o dofinansowanie w
ramach wdrażania LSR LGD Stolem,
 prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane:
 wykształcenie wyższe magisterskie,
 znajomość języka obcego, preferowany język angielski,
 doświadczenie w aktywizowaniu i animacji mieszkańców wsi,
 bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów,
 co najmniej 2-letnie doświadczenie pracownicze w ramach realizacji PROW
2007-2013 bądź PO RYBY 2007-2013.
3. Predyspozycje osobowościowe:
 sumienność, obowiązkowość,
 umiejętność pracy w zespole,
 wysoka kultura osobista,
 chęć uzupełnienia wiedzy i podnoszenia kompetencji,
 łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.
4. Zakres odpowiedzialności na stanowisku, m.in.:
 kompleksowa obsługa beneficjentów,
 prowadzenie spraw bieżących biura,
 monitoring realizowanych działań,
5. Wymagane dokumenty:
 życiorys (CV)*,
 list motywacyjny*,
 kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomów poświadczających
wykształcenie, świadectw pracy, inne dodatkowe kserokopie dokumentów o
posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia, certyfikaty),
referencje, itp. Kserokopie mogą być poświadczone własnoręcznym podpisem*.
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kwestionariusz osobowy*,
oświadczenie o niekaralności*,
zaświadczenie o stanie zdrowia*,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych*.

Inne informacje:






miejsce pracy: siedziba i biuro LGD Stolem w Lipuszu,
czas pracy: 1 etat. Przewiduje się 3-miesięczny okres próbny,
Wynagrodzenie 3100,00 zł. brutto
osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje
data wpływu,
 wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Stolem w godzinach od 800 do 1500 od poniedziałku do piątku w
terminie od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. lub pocztą na adres Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania STOLEM, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz (decyduje data wpływu),
 informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej Lokalnej Grupy Działania STOLEM www.lgdstolem.pl oraz na tablicy
informacyjnej w siedzibie LGD,
 podjęcie pracy od 1 lipca 2022 roku.
Prezes LGD Stolem
(-) Mariola Lamkiewicz – Czechowska

* Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem z
siedzibą przy ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
Stolem”
Posiadają Państwo prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także
do przenoszenia swoich danych osobowych;
 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Dane kontaktowe administratora danych:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem Adres: ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz.
Mail: biuro@lgdstolem.pl
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