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......referenta ds. pozyskiwania funduszy zewn trznych 1/1 etat
nazwa stanowiska pracy

1. Osoba ubiegaj ca si  o zatrudnienie musi spe nia  nast puj ce wymagania
niezb dne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) wykszta cenie wy sze ekonomiczne
b) nieposzlakowana opinia,
c) nie skazanie prawomocnym wyrokiem s du za umy lne przest pstwo cigane z

oskar enia publicznego lub umy lne przest pstwo skarbowe,
d) spe nienie wymaga  okre lonych w art6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorz dowych okre lonych dla stanowisk urz dniczych ( Dz.U
z2008 r. Nr. 223, poz 1458 z po  zm.)

e) do wiadczenie w zakresie pozyskiwania rodków finansowych z funduszy
pomocowych , rozliczenie i ksi gowanie funduszy zewn trznych w tym Unii
Europejskiej.

UWAGA: Osoby, które nie spe niaj  wszystkich wymogów formalnych nie zostan
dopuszczone do udzia u w prowadzonym post powaniu.

2. Wymagania dodatkowe zwi zane z zatrudnieniem na stanowisku, na które
przeprowadzany jest nabór:

a) znajomo  przepisów ustaw o samorz dzie gminnym, finansach publicznych,
prawa Unii Europejskiej
b) praktyczna znajomo  rachunkowo ci,
c) dobra umiej tno  obs ugi komputera oraz urz dze  biurowych,
d) dyspozycyjno .
e) orzeczenie o stopniu niepe nosprawno ci umo liwiaj ce prac  na zajmowanym
stanowisku.

3. Zakres zada  wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest
nabór:

a) monitorowanie i analiza mo liwo ci pozyskiwania rodków pozabud etowych -
zewn trznych,
b) monitorowanie i analiza mo liwo ci pozyskiwania rodków pomocowych z Unii
Europejskiej,
c) przygotowanie kompletnej dokumentacji zwi zanej z pozyskiwaniem, wdra aniem
i rozliczaniem funduszy zewn trznych w tym z Unii Europejskiej (analiza finansowa,
wnioski dotacyjne, opracowanie studiów wykonalno ci itp.),
d) obs uga pozyskanych rodków w ramach projektu,
e) dokumentacja rozliczeniowa i sprawozdawcza pozyskanych funduszy w ramach
projektu, ocena ich wykonalno ci i wynik finalny,



f) wspó praca i ci y kontakt z instytucjami, urz dami, agendami itp. zajmuj cymi
si  kwestiami rodków pomocowych,
g) wspó praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi pomocniczymi,
organizacjami pozarz dowymi i mieszka cami gminy w zakresie danych
merytorycznych niezb dnych w celu pozyskiwania funduszy zewn trznych,
h) prowadzenie dokumentacji zwi zanej z realizacj  powierzonych zada . ,

4. W miesi cu poprzedzaj cym dat  upublicznienia og oszenia wska nik zatrudnienia
osób niepe nosprawnych w urz dzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych, jest ni szy ni  6%

5. Budynek nie jest przystosowany do wiadczenia pracy przez osoby ograniczone
ruchowo w stopniu przemieszczania si  na wózku inwalidzkim.

6. Wymagane dokumenty:

a) yciorys (c.v.),
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj cej si  o zatrudnienie - wed ug wzoru
dost pnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

c) list motywacyjny,
d) kserokopie dokumentów potwierdzaj cych wykszta cenie i za wiadcze  o

uko czonych kursach i szkoleniach,
e) wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,
f) wiadczenie o pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych i korzystaniu z pe ni praw

publicznych,
g) wiadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalaj ce na wykonanie

czynno ci obj tych zakresem zada  na stanowisku,
h)  (inne dokumenty potwierdzaj ce spe nianie wymogów podstawowych, o których

mowa w pkt 1 og oszenia),

Kandydat wy oniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prac  zobowi zany jest
przed  za wiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie skazaniu prawomocnym
wyrokiem s du za umy lne przest pstwo cigane z oskar enia publicznego lub umy lne
przest pstwo skarbowe.

Inne dokumenty poza wskazanymi powy ej nie b  przyjmowane i nie maj  wp ywu na
procedur  rekrutacyjn .

Dokumenty nale y sk ada  w Sekretariacie (pok. 24) lub przesy  w zaklejonej
kopercie w terminie od dnia 30 listopada 2012r. do 11 grudnia 2012r. do godz 10 00na
adres: Urz d Gminy w Przytyku, ul. Zach ta 57 z dopiskiem na kopercie ”Oferta
pracy na stanowisko referenta ds. pozyskiwania funduszy zewn trznych”

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych zostan  odes ane.



O zachowaniu terminu decyduje data wp ywu do Urz du Gminy w Przytyku. Lista
kandydatów, którzy spe nia wymagania formalne okre lone w og oszeniu o naborze zostanie
umieszczone na stronie internetowej BIP oraz na tablicy og osze  Urz du po up ywie terminu
do z enia dokumentów, okre lonego w og oszeniu o naborze.

Wójt Gminy Przytyk


