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Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko:
Koordynator Projektu ('/z etatu)

W zwi4zku z realizacjq przez Gminç Leoncin projektu partnerskiego pn. ,,E-uslugi miçdzy Wishl a
Kampinosem" w ramach poddzialania 2. 1.1 ,,E-ushigi dia Mazowsza - typ projektów e-administracja"
RPO WM 2014-2020, Wójt Gminy Leoncin jako Lider projektu oglasza nabór na stanowisko
Koordynator/ka Projektu
1. Warunki zatrudnienia:
Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o prace,
Czas trwania umowy: czerwiec 2016r. - czerwca 2018r.

V2

etatu

2. Wyma2ania zwipzane ze stanowiskiem:
a) niezbcdne:
wyksztalcenie wysze z minimum 3- letnim staem pracy,
posiadanie obywatelstwa poiskiego,
- posiadanie mm. 3-letniego dowiadczenia w realizacji projektów wspóllinansowanych z budetu UE,
• posiadanie pelnej zdo1noci do czynnoci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
• niekara1noá za przestepstwa popelnione umy1nie,
-znajomoó wytycznych WCAG 2.0 co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporzdzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interooperacyjnoci, minimalnych
wymagañ dia rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagañ dia systemów teleinformatycznych,
- znajomoC Regulamin konkursu iii RPMA.02.01.01-IP.01-14-002/15 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
b) dodatkowe:
• znajomoó zagadnieñ finansów publicznych oraz Wytycznych krajowych i europejskich z zakresu
realizacji projektów wspólfinansowanych z UE;
umiejetnoC organizacji pracy, komunikatywnoó, umiejcthoó szybkiego uczenia sic.
3. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku:
Do obowiqzków Koordynatora projektu bçdzie natezeé w szczeg61noci:
• kontakt z Instytucjq Pogredniczqc4 dotycz4cy biecej realizacji Projektu.
• wyznaczanie osób do zadañ merytorycznych w projekcie tub ustalanie kryteriów wyboru tych
osób i nadzorowanie ich wyboru,
• dokonywanie podzialu zadañ merytorycznych miçdzy poszczególne osoby,
• weryfikowanie pod wzglçdem merytorycznym reatizowanych i zrealizowanych prac,
• zwolywanie spotkañ roboczych zespohi projektowego - w miarç potrzeb,
• w sytuacji braku mo±tiwoci dotrzymania harmonogramu w porozumieniu z
Liderem projektu, dokonywanie w ustalonym trybie uzgodnien z Instytucjq Wdrazajc,
• zatwierdzanie pod wzgtçdem merytorycznym dokumentów finansowo-ksiçgowych dot.
projektu oraz sporzidzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów okre1ajcych ich
zwizek z projektem,
• podpisywanie kart czasu pracy osób zatrudnionych w projekcie
• wspótudzial w obticzaniu wskaników produktów, rezuttatów I oddziaIywania zgodnie z
wymogami projektu,
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koordynacja, monitoring oraz kontrola dzialañ zwüzanych z realizacj4 Projektu,
opracowywanie procedur, instrukcj i, regulaminow dotyczcych realizacj i Proj ektu
wynikajcych z obowizujcych przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceñ
Instytucji Porednicz4cej oraz Instytucji Zarzdzajcej,
nadzór nad procesem ewaluacji projektu
nadzór nad prawidlowym archiwizowaniem dokumentacji projektu,
nadzór nad koñcowym rozliczeniem projektu,
realizowanie projektu unijnego we wspolpracy z interesariuszami zewnçtrznymi
wewnçtrznymi.

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 pietrowy, stanowisko pracy na pierwszym piçtrze - w budynku nie ma windy;
• praca na przedmiotowym stanowisku nie jest naraona na wystçpowanie uci1iwych i
szkodliwych warunków pracy;
6.Wyma2ane dokumentv:
• ycioIys (CV),
• kserokopie dokumentów potwierdzajcych uzyskane wyksztalcenie,
• kserokopie gwiadectw pracy, ukoñczonych kursów i szkoleñ,
• wlasnorçcznie podpisane owiadczenie o niekara1noci, pelnej zdo1noci do czynnoci prawnych
i korzystaniu z pelni praw publicznych,
wlasnorçcznie podpisane owiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Mielsce i termin skiadania dokumentów:
Dokumenty na1ey skladaá do dnia l7czerwca 2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzçdu
Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3 , 05-155 Leoncin.
Dokumenty na1ey skladaé w kopercie opisanej nastepujco: ,,Oferta na stanowisko Koordynator projektu pn. ,,E-ushtgi miedzy Wish a Kampinosem". W przypadku przeslania
oferty poczt4 decyduje data wplywu do urzçdu.
Urzd Gminy Leoncin informuje, ze informacje o kandydatach, którzy zgosi1i sic do naboru,
stanowiq informacjç publiczn4 w zakresie objçtym wymaganiami zwizanymi ze stanowiskiem
okre1onym w ogloszeniu o naborze.
8. Informacje dodatkowe:
Kandydaci, którzy spelniq kryteria formalne zostan4 zaproszeni drop telefoniczn4 na rozmowy
kwalifikacyjne w wyznaczonym terminie.
Komisja rekrutacyjna dokona oceny spelnienia przez kandydatów wymagañ formalnych oraz
wyników rozmowy kwalifikacyjnej i sporzdzi protokól koñcowy dokumentujcy przebieg
rekrutacji na w/w stanowisko.
Informacja o wynikach wyboru zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Gminy Leoncin
www.leoncin.pl.
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