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Zadanie reajizowane w ramach projektu pn. ,,Leoncin- rzeka I las mozIiwoci. Opracowanie programu rewitalizacji
Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjatu spoteczno - gospodarczego terenów nadrzecznych oraz
PuszczyKampinoskiej" wspóffinansowanego ze rodków Unhl Europejskhej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020
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Leoncin, 09.05.2016r.

o na borze na wolne stanowisko:

Koordynator Projektu ('A etatu)
W zwizku z realizacjq przez Gminç Leoncin projektu pn. ,,Leoncin- rzeka i las moliwoci.
Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjalu spoleczno gospodarczego terenów nadrzecznych oraz PuszczyKampinoskiej" wspoffinansowanego z budetu
Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
1. Warunki zatrudnienia:
Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracç, 1/2 etatu
Czas trwania umowy: maj 2016— padziernik 2016
2. Wymaania zwipzane ze stanowiskiem:
a) niezbçdne:
•wyksztalcenie wyzsze z minimum 3- letnim staem pracy,
• posiadanie obywatelstwa poiskiego,
- posiadanie mm. 3-letniego dowiadczenia w realizacji projektów wspoffinansowanych z budetu
UE.
• posiadanie pelnej zdo1noci do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych,
•niekara1no6 za przestepstwa popelnione umylnie.
- znajomoé procesów rewitalizacji oraz zapisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 padziemika 2015 r.
(Dz. U. 2015 poz. 1777),
- znajomoó regulaminu konkursu na opracowanie programów rewitalizacji i Wytycznych
programowych wydanych przez IZ RPO WM dotyczqcych zasad przygotowania lokalnych
programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014 —2020,
b) dodatkowe:
• znajomoC zagadnieñ finansów publicznych oraz Wytycznych krajowych I europejskich z zakresu
realizacji projektów wspófflnansowanych z UE;
• umiejçtnoó organizacji pracy, komunikatywnoé, umiejçtnoó szybkiego uczenia sic.
3. Zakres zadañ wvkonywanych na stanowisku:
Do obowizków koordynatora projektu bçdzie nalezeé w szczegolnoci:
• kontakt z Instytucjq Porednicz4c4 dotyczcy bieqcej realizacji Projektu,
• weryfikowanie pod wzglçdem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,
• zwolywanie spotkañ roboczych zespohi projektowego - w miarç potrzeb,
• koordynacja, monitoring oraz kontrola dzialañ zwizanych z realizacj4 Projektu,
• opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminow dotyczqcych realizacji Projektu
wynikajcych z obowizuj4cych przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceñ
Instytucji Poredniczcej oraz Instytucj I Zarzqdzajcej,
• bieqce zarzdzanie projektem wedlug harmonogramu:
a) Przygotowanie - powo1anie zespolu ds. rewitalizacji, podzial obowizków, promocja projektu.
b) Badanie grodowiskowe - badania potrzeb I oczekiwañ rónych grup, wstçpna analiza zasobów

miej sea prowadzona przez wykwa!ifikowanego moderatora.
c) Badania terenowe - wizja lokalna w terenie na zasadzie happeningu np. wycieczka piesza do
terenów sportowo - rekreacyjnych, bqd2 wyeieczka rowerowa p0 miejscowoci. Dziaanie
majee daé pelen obraz barier, które nalezalo by zlikwidowaó.
d) Poszukiwanie wizji - zorganizowanie w formie warsztatów, moderowane spotkania
interesariuszy z pracownikami Urzçdu Gminy w celu zaprojektowania rozwiqzañ zgodnych z
stanem prawnym.
e) Koncepeja - przygotowanie przez zespól ds. Rewitalizacji wariantów koncepeji.
f) Konsultace - konsultacje przygotowanych wariantów koncepeji, którym zostanie nadany
uroczysty charakter w formie wieczorków muzyczno poetyckich.
g) Uehwalenie - przedstawienie Radzie Gminy dokumentu zaprezentowanie jego treci i
poddanie procesowi uchwalenia,
4. Wymiar etatu - 1/2 etat - 20 godz. tygodniowo, nienormowany czas pracy,
dyspozycyjnoé (praca równiez w soboty i niedziele)
5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
• budynek piçtrowy, stanowisko pracy na pierwszym pictrze - w budynku nie ma windy;
• praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narazona na wystçpowanie uci1iwyeh i
szkodliwych waruiików pracy;
6.Wymagane dokumenty:
• ycioiys (CV),
• kserokopie dokumentów potwierdzajcych uzyskane wyksztalcen ie,
kserokopie wiadeetw pracy, ukoiiczonych kursów i szkoleñ,
• wlasnorçcznie podpisane owiadczenie o niekara1noci, pehiej zdoInoci do czynnoci
prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych,
• wlasnorçcznie podpisane owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
7. Miejsce i termin skiadania dokumentów:
Dokurnenty nalezy skladaó do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzçdu
Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3 , 05-155 Leoncin.
Dokumenty na1ey skadaé w kopercie opisanej nastepujco: ,,Oferta na stanowisko koordynator projektu pn. ,,Leoncin- rzeka i ]as moliwoci. Opracowanie program rewitalizacji
Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potenejalu spoleczno - gospodarczego terenów
nadrzecznych oraz Puszczy Kampinoskiej".
W przypadku przeslania oferty pocztq decyduje data wplywu do urzçdu.
Urzd Gminy Leoncin informuje, ze informacje o kandydatach, ktOrzy zglos iii sic do naboru,
stanowiq informacjc publieznq w zakresie objçtym wymaganiami zwi4zanymi ze stanowiskiem
okrelonym w ogloszeniu o naborze.
8. Informacje dodatkowe:
Kandydaci, którzy spelni4 kryteria formalne zostanq zaproszeni drogq telefoniczn4 ba rozmowy
kwalifikacyjne w wyznaczonym terminie. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spelnienia przez
kandydatów wymagañ formalnych oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej i sporzqdzi protokól
koñcowy dokumentuj4cy przebieg rekrutacji na w/w stanowisko. Informacja o wynikach
wyboru zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Gminy Leoncin www.leoncin.pI.
Podpisanie umowy 0 pracç nastpi P0 zabezpieczeniu grodk6w finanswych w budzecie gminy.
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