
OGŁOSZENIE O NABORZE NAWOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
WÓjt GminY Dąbrowa Zielona ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędńczew urzędzie Gminy Dąbrowa zięlońds. pozyskiwania fimduszy zewnętrznych

1. WymaganianiezĘdne:
a) obywatelstwopolskie,

b) Pełna zdolnoŚĆ do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni prawpublicznych,

c) wykształcenie wyższe,

d) staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

e) stażn1.c^v zu,ięany.z pozyskiwaniem i realizacją projektów
współfi nansowanych z funduszy unijnych

0 brak skazaniazaPrześępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
g) nieposzlakowana opinią

h) umiejętnośó wykorzystywania technik komputerowych,

i) znajomoŚÓ PrzePisów ustawy o. slmorządzie gminnym, kodeksu postępowaniaadministracYjneę9 oru, pri"plsów.."Ę;ń*ych wynikających z zakresupracy na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy zewnętrzłrych.

Wymagania dodatkowe:

a) spra*'. obsługa komputera i oprogramowania pakietu office,
b) zdolnoŚci orgarńzacYjne, odpowiedzialnośó, systematyc zność, kreatywność,komunikatywność, umiejętnośó pracy w zespole,

c) posiadanie prawa jazdy kat. B.

3. Zaktęswykonywanych zadń:

l) identyfikacja programów_krajowych i unii Europejski ej orazinicjowanieprzedsięvrzięćzitązanychzwykorzystani.*S.ÓOiiO*,*tymw
szczególności:

a) gromadzenie informacji o podstawach prawnyc h oraz zasadach
funkcjonowania programów krajowy"r, i Unii Europejskiej,b) dostarczanie informacji na temai funduszy strukturalnych,c) identyfikacja pĄektów do finansowanr; r*r*h programu
regionalnego oraz sektorowych programó* op".u"gnych,d) prowadzeniebazy danych ni p-ut potencjalnych projektów
kwalifikującyclr 

:ię do współfinan.ó**iu 
" 

frna.r.ry rt utt*anych,e) obsługa potencjalnych beneficjentów, irr"ń"**ie o waruŃach



udziału i otrzymywania dofinansowania z programów krajowych i
łr,r*".Yfr,iTT$r'jiił**1T::y3l"hześrodkówuniiEuropejskiej

oraz koordYnacja Prz}gotowania pro;ekto w przęzinnych pracowników lubjednostki w tym dokonywani" o.ó"y t o.plefirości wniosków odofinansowanie orazwóryfikacja r"ń"ń i merytoryczna,3) monitorowanie wdrazania projekow wspołfinansowanych ze środkówunijnych,

' ;:::HT: 
przy przeprowadzaniu wymaganych audytów realizacji

5) PtzYgotowYwanie informacji, z:lliązanychzrealizacjąprojektów, wzakresie

ffi,;1§ł]owoŚci 
lub zagrożeńmogących mieć rłpł"yw nłi.i, p.u*idłową

6) wspołpraca z innymi pracownikami i jednostkami w zakresieprzygotowywania projektów finansowanych 
" 

i*y"r, zJa"ł,7) rozliczanię złealizówanych projektó;-"'

4. Informacja o podstaworvych warunkach pracy:
a) norma dobowa czźlsu pracy wynosi 8 godzin,

b) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

c) wynagrodzenie zapracębędzie wypłacane raz wmiesiącu,
d) urlop wypoczynkowy w wymiarze:

o 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej ńż l0lat,
o 26 dni -jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10lat.

5. Informacja o. w.ar|nkach pracy na danym stanowisku:
a) p.rac9 w pokoju dwuosobowym przy kómp uterze,wyjudy służbowe,
c) obsługa vrządzeńbiurowych 

)
d) wYPosazenie stanowiskairacy: biurko, zestaw komputero wy, szafametalowa,e) ftzyczne warunki pracy: ń*i koncepcyjna *,uu.*łu.h pokoju biurowego,ogrzewanego i oświetlonego światłem nuńany*. 

--

Y;§ffi:ci 
fizYczne wYstęPujące w miejscu wykonyroania czynności zarvodowych - nie

Zgodnie z art, 13 ust, 2 pkt 4 b ustałvy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracow}ikachsamclrząclorł,ych (tekst jedn. Dz. U.z 
.20i8r. , por.liliao,:aeE.ilformuję . iz w miesiącuPoPrzedzającYm datę uPublicznienia 

" 

ogłJszenil" ' wskaznik zatrudnienia osóbniepełrrosprawnych w"- jednostce, w-rozumiirriu przepisów 
_o rehabilitacji zawodoweji społecz.rrej oraz z,atruńaniu osób niepełnosp*;y.t-;;; a sił 6%.6' OferĘ osób prrystępujących ao ronn 

"so 
por"iooy zawieraó:

a) kwestionariusz osobowY - kompletnie wypełniony i własnoręcznie podpisany,b) list motywacyjny własnbręcznió poapisńi---c) oryginały lub poświadczone uyórk;ndń;u za zgodność z orygirałem kopiedokumentów potwierdzaiącyóh poriuJń" *},ougun.go stażu pracy,



d) orYginĄ lub PoŚwiadczone ptzezkandydata za zgodnoś ć z oryginałem kopiedokumentów potwierd zający ćhposiadałe ffi ugun.go wykształcenia,e) zaŚwiadczenie lekarskis o braku poÓ"i**rr. ńun' 
"a.o*otny.t, do

_ wykonywaniapracy, 'v 'lv'L*ul 'uvw(
0 oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanieo przestępstwo ścigane z oskaźenia publicznego,g) oŚwiadczenie, ze kandydat ,i.. uń ;k""*:;'prawomocnym wyro kiem zaumyślne przestępstwo lub umyśln. io.rtęprń skarbowe,h) oświadczeńe, ń kandydat ma, pełną 

"żdohose 
do czynności prawnych.. i korzysta z pełni pru* publicznych,i) oŚwiadczenie, ze kandYdat wyrńa_zgodę na przetwavartie swoich danychosobowYch zgodnie zustavłą'z ani1!9 śierl"ia 1997,. o o.r,ronie danychosobowych (tekst jedn. Dz. IJ. z 20t6 ;;i; 922 z póź,.. zm.) w celachprzepr ow adzenia koŃursu.

7. Miejsce złożeniaoferĘ:
ofertę i wszYstkie WYmagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertachz PodanYm adresem zwrotnym i dopiskióm ,,N;ilór;; shnowisko ds. pozyskiwania
Fdu:? zewnętrz-nYch" w tlrminie_{o ania ł'enrŃ iŹoftr., do godz . 12 aona adres:Urząd GminY Dąbrowa ZielonąPl. Kościuszki-3 t,ii-ŹesDąbrowa Zięlonaosobiścielub zapośrednictwe{ n9czty (decyduje aata rłrpffi ao Urzęau;.Z wYbranYmi kandYdatami' zostani. _po"pro*uarona rozrnowa kwalifikacyjna.

[,#,f;:x 
i. terminie roanowy kwaifitacyjn..i o*iY te zostaną poinformowane

Urvaga: Aplikacje, które. wpłyn ą po w?ejokreślonym terminie, w inny sposób niż
:ffilffi*:. ogłoszeniu,' b"'' łomitetu *^"ul*i.r, aohmento* 

-ni" 
będą

Informacja o wYnikach naboru będzie opublikowana_ w Biuletynie Informacji

;$'.;r" 
i umieszczona na tablicy infońacyjne.i i urręarie Gminy Dąbrowa

Dąbrowa Zielonądn. 2 1. l 1.201 8 r.

ffiarh Włodarczlk

Wóit Cminy


