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Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko: 	
NIP: 531-16-66-399, REGON: 01 327 

 

Koordynator Projektu (Vz etatu) 

W zwizku z realizacj4 przez Gminç Leoncin projektu pn. ,,SPiNKa w Leoneinie" w ramach 
poddzialania 10.3.1 ,,Doskonalenie zawodowe uczniów" RPO WM 2014-2020, Wójt Gminy Leoncin 
oglasza nabór na stanowisko Koordynator/ka Projektu 

1. Warunki zatrudnienia: 
Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o prace, V2 etatu 
Czas trwania umowy: lipiec 2016 r. - czerwca 2017 r. 

2. Wyma2ania  zwipzane ze stanowiskiem: 

a) niezbçdne: 
wyksztalcenie wysze z minimum 3- letnim stazem pracy, 
posiadanie obywatelstwa poiskiego, 

- posiadanie mm. 3-letniego dowiadczenia w realizacji projektów wspóffinansowanych z budetu UE, 
posiadanie petnej zdo1noci do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peirti praw publicznych, 
niekara1no6 za przestçpstwa popelnione umy1nie, 

- znajomoé Regulamin konkursu nr RPMA. 10.03.01 -IP.0 1-14-008/1 5Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

b) dodatkowe: 
znajomoó zagadnien finansów publicznych oraz Wytycznych krajowych i europejskich z zakresu 

realizacji projektów wspólfinansowanych z UE; 
umiejçtnoó organizacji pracy, komunikatywnoé, umiejçtnoé szybkiego uczenia sic. 

3. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku: 

Do obowkzków Koordynatora projektu bçdzie na1ee6 w szczeg61noci: 

• ostateczne zatwierdzenie decyzji operacyjnych, 
• podpisywanie dokumentów merytorycznych i finansowych, 
• przygotowywanie umów ze speejalistami, 
• monitoring w zakresie przestrzegania terminów realizacji dziala6 zgodnie z harmonogramern, 
• promocja, 
• rekrutacja, 
• dokonywanie zakupów, 
• czynnoci administracyjnych, 
• monitoring i ewaluacja, 
• przygotowuje regulaminu rekrutacji uczestników projektu. 
• kontakt z Instytucjq Pogrednicz4cq dotyczcy biecej realizacji Projektu. 
• zwolywanie spotkañ roboczych zespolu projektowego - w miarç potrzeb, 
• podpisywanie kart ezasu pracy osób zatrudnionych w projekcie 
• wspóludzial w obliczaniu wskaników produktów, rezultatów i oddzialywania zgodnie z 

wymogami projektu, 
• koordynacja, monitoring oraz kontrola dziatañ zwizanych z realizacj4 Projektu, 
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opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminow dotyczqcych realizacji Proj ektu 
wynikajcych z obowkzuj4cych przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceñ 
Instytucj i Poredniczjcej oraz Instytucj i Zarzdzajcej, 
nadzór nad prawidlowym archiwizowaniem dokumentacji projektu, 
nadzór nad koñcowym rozliczeniem projektu, 

4. Wymiar etatu - 1/2 etat —20 godz. Iygodniowo, nienormowany czas pracy, dyspozycyjnoé 
(praca r6wniei w soboty i niedziele) 

5. Informacia o warunkach pracy na stanowisku: 

budynek piçtrowy, stanowisko pracy na pierwszym piçtrze - w budynku nie ma windy; 
praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narazona na wystçpowanie uci21iwych i 
szkodliwych warunków pracy; 

6.Wyma2ane dokumentv: 

yciorys (CV), 
kserokopie dokumentów potwierdzajcych uzyskane wyksztalcenie, 
kserokopie gwiadectw pracy, ukoñczonych kursów i szkoleñ, 
wlasnorçcznie podpisane owiadczenie o niekara1noci, pefriej zdo1noci do czynnoci prawnych 
i korzystaniu z pehi praw publicznych, 

wlasnorecznie podpisane owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Mieisce i termin skiadania dokumentów: 

Dokumenty nalezy skladaé do dnia 12 lipca 2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzçdu Gminy 
Leoncin, ul. Partyzantów 3 , 05-155 Leoncin. 
Dokumenty na1ey skladaé w kopercie opisanej nastçpujco: ,,Oferta na stanowisko - Koordynator 
projektu pn. ,,SPiNKa w Leoncinie". W przypadku przeslania oferty poczt4 decyduje data wplywu 
do urzçdu. 
Urzqd Gminy Leoncin informuje, ze informacje o kandydatach, którzy zglosili sic do naboru, 
stanowiq informacjç publiczn4 w zakresie objçtym wymaganiami zwizanymi ze stanowiskiem 
okre1onym w ogloszeniu o naborze. 

8. Informacle dodatkowe: 

Kandydaci, którzy spelni4 kryteria formalne zostanq zaproszeni drop telefonicznq na rozmowy 
kwalifikacyjne w wyznaczonym terminie. 
Komisja rekrutacyjna dokona oceny spehiienia przez kandydatów wymagañ formalnych oraz 
wyników rozmowy kwalifikacyjnej i sporzdzi protokól koñcowy dokumentujcy przebieg 
rekrutacji na w/w stanowisko. 
Informacja o wynikach wyboru zostanie zarnieszczona na stronie Internetowej Gminy Leoncin 
www.leoncin.pl. 

WOJA,HNy 

A din Mrnj Kniaj 


