Nabór na stanowisko koordynatora projektu konkursowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU KONKURSOWEGO
pn. „Grunt to rodzina”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wymagania:
- wykształcenie średnie ekonomiczno- administracyjne lub wyższe ekonomiczne lub
administarcyjne,
- znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
- biegła obsługa komputera i Internetu, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków
Płatniczych,
- umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
Główne obowiązki:
• koordynowanie pracą zespołu projektu,
• nadzór nad realizacją projektu i rekrutacją uczestników projektu,
• przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
• prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
• przygotowanie harmonogramu realizacji projektu,
• inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Zarządzającego oraz w konferencjach,
szkoleniach dotyczących realizacji projektu,
• sporządzanie monitoringu rezultatów projektu,
• inne zadania zlecone przez Kierownika PCPR w Sztumie, nie wymienione powyżej
a związane bezpośrednio z realizacją projektu.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• curriculum vitae,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,

Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę w wymiarze 0,5 etatu w okresie od 25 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sztumie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30 lub przesłać pocztą
na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Os. Sierakowskich 15
82-400 Sztum,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na Koordynatora projektu”,
w terminie do 21 stycznia 2011 r. do godziny 15.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do
PCPR w Sztumie).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
http://pcprsztum.mojbip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.

