
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” z siedzibą w Skoczowie przy 

ul. Mickiewicza 9, ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. projektów – 1 etat 

Umowa na czas próbny 

 

Zakres obowiązków: 

1. Obsługa beneficjentów, w tym pomoc w przygotowywaniu dokumentacji wniosków 

projektowych. 

2. Śledzenie zmian prawnych z zakresu pozyskiwania środków z PROW, RPO. 

3. Wykonywanie swojej  pracy w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia, uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz regulamin 

Biura. 

4. Przygotowanie opisu zadań planowanych do realizacji w okresie przejściowym                 

w zakresie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

5. Udział w targach, imprezach w kraju i za granicą, na których prezentuje i promuje 

swoją działalność  Stowarzyszenie. 

6. Przygotowywanie (skonsolidowanych) sprawozdań, badań oraz raportów w ramach 

wdrażania LSR. 

7. Prowadzenie badań ewaluacyjnych – badania ankietowe. 

8. Prowadzenie działań promocyjnych m.in. prowadzenie strony internetowej LGD, 

tworzenie prezentacji multimedialnych prezentujących dorobek LGD, redagowanie 

ogłoszeń do prasy lokalnej.  

9. Organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD. 

10. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 m.in. udział                           

w konsultacjach społecznych. 

11. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Biura. 

 

Wymagania konieczne: 

1. Wykształcenie wyższe. 

2. Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

3. Bardzo dobra znajomość zasad podejścia Leader. 

4. Zdolność do czynności prawnych. 

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

6. Biegła umiejętność posługiwania się komputerem (obsługa oprogramowania typu: 

Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania pożądane: 

1. Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze 

środków Programu  Operacyjnego RYBY,  PO KL. 

2. Doświadczenie w aktywizowaniu mieszkańców wsi. 

3.  Komunikatywna znajomość j. angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. 

4.  Dyspozycyjność. 

5.  Dobra znajomość obsługi komputera. 

 



Wymagania dodatkowe: 

1. Prawo jazdy kategorii B + samochód do dyspozycji. 

2. Znajomość aktualnego stanu PROW 2014-2020, zasad Rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (RLKS). 

3. Ukończone kursy/szkolenia z zakresu Funduszy Europejskich, w tym szczególnie 

PROW 2014-2020. 

4. Wiedza i doświadczenie w tworzeniu, realizowaniu i rozliczaniu lokalnych strategii 

rozwoju. 

 

Oferujemy: 

 Możliwość rozwoju zawodowego. 

 Dobrą atmosferę w pracy. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz                                         

z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oraz oświadczeniem 

o niekaralności, które można pobrać na stronie internetowej Stowarzyszenia, w terminie do     

17 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00. Ofert należy składać osobiście lub za pośrednictwem 

poczty na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”                             

ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie                        

z dopiskiem: konkurs na Specjalistę ds. projektów. 

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor biura Pani Dominika Tyrna, pod numerem telefonu 

033 487-49-42 w.611, bądź elektronicznie pod adresem: biuro@cieszynskakraina.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


