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„ ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY   NA  KOORDYNATORA PROJEKTU
SYSTEMOWEGO  PN „ AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA OSÓB
BEZROBOTNYCH Z GMINY ZAWICHOST”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z planowaną realizacją
projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza do
złożenia oferty na  koordynatora projektu systemowego
Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013
Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie obejmująca okres realizacji projektu tj od 1.07.2008 –
31.12.2008

Zadania
Koordynacja wszelkich działań związanych z realizacją projektu

 Wymagania niezbędne
-doświadczenie w realizacji  projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych , w
tym funduszy unijnych
- znajomość programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości
- znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów
unijnych ( szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych)
- wykształcenie wyższe
-doświadczenie w zarządzaniu zespołem

Oferta powinna obejmować:
- kserokopię  dyplomu ukończenia studiów
- kserokopia dokumentów potwierdzających  ukończenie kursów, szkoleń
-życiorys zawodowy ( CV) druk do pobrania w zakładce CV
-oświadczenie kandydata  o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z2002 r nr.101 poz 926 )

Osoby zainteresowane udziałem  w rekrutacji prosimy  o składanie wymaganych
dokumentów na adres za pośrednictwem poczty lub osobiście
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost z dopiskiem Koordynator projektu systemowego w terminie do dnia
 31 maja 2008
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 15 83-64-219
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne oraz informacja o wyborze oferty zostanie
zamieszczona na stronie  internetowej www.zazwichost.pl w zakładce  pomoc społeczna ,
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

http://www.zazwichost.pl/

