WÓJT GMINY Ś WIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja
78-300 Ś W 1 D W 1 N

Wójt Gminy Świdwin
og ł asza
nabór na stanowisko
do spraw pozyskiwania funduszy unijnych
Wymiaru czasu pracy: I etat
Pierwsza umowa o pracç na czas okre ś lony, z mo ż liwo ści ą zatrudnienia
w przyszłoś ci na podstawie umowy o prac ę na czas nieokre ś lony.
W przypadku osób podejmuj ą cych po raz pierwszy prac ę na stanowisku
urzę dniczym umow ę o prac ę zawiera si ę na czas okre ś lony.
W czasie trwania umowy organizuje si ę słu ż b ę przygotowawcz ą ko ń czą cą
si ę egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego
zatrudnienia pracownika.
Rodzaj stosunku pracy: umowa o prac ę .
I. Wymagania niezb ędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolno ś ci do czynno ści prawnych oraz korzystanie z pe łni praw publicznych,
3) niekaralno ść s ądowa za umy ś lne przest ę pstwa ścigane z oskarż enia publicznego lub umy ś lne
przestę pstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalaj ący na zatrudnienie na tym stanowisku,
5) wykszta łcenie wy ższe drugiego stopnia prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, stosunki
mi ędzynarodowe, politologia,
6) do świadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynno ś ci zwi ązanych z pozyskiwaniem i
rozliczaniem ś rodków zewn ętrznych,
7) biegła znajomo ść obsługi komputera,
8) prawo jazdy kat. B,
9) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane do świadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
2) umiej ętno ść pracy w zespole,
3) znajomo ść zasad funkcjonowania samorz ądu gminnego,
4) znajomo ść zagadnie ń z zakresu tworzenia projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie,
wdra żanie projektu, zarz ądzanie projektem, rozliczania i sprawozdawczo ści,
5) wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarze ń oraz ich katalogowanie,
6) dyspozycyjno ść ,.
7) wysoka kultura osobista,
8) znajomo ść przepisów ustawy o samorz ądzie gminnym, Kodeksu Postę powania
Administracyjnego, prawo zamówie ń publicznych.

III. Zakres zada ń wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie stałego monitoringu funduszy unijnych w zakresie mo ż liwo ści pozyskiwania ich na
realizacj ę zada ń gminy.
2) podejmowanie dzia ła ń i kierowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzaj ących do
aktywizacji gospodarczej,
3) prowadzenie działa ń w zakresie opracowania dokumentów programowych dla Gminy oraz
monitoring realizacji zada ń wynikaj ących z dokumentacji programowych np. Strategii Rozwoju
Gminy,
4) przygotowanie dokumentów programowych do ró ż nego rodzaju programów - z koordynacj ą
działa ń w tym zakresie,

5) przygotowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie mi ędzy innymi inwestycji mi ę kkich, do
Regionalnych Programów Operacyjnych oraz innych,
6) przygotowanie i rozliczanie wniosków do Europejskich Funduszy INTERREG oraz
Europejskiego Funduszu Spo łecznego,
7) promowanie Gminy poprzez gromadzenie informacji i danych o Gminie w celu wykorzystania ich
w opracowywanych ofertach dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
8) współpraca z Euroregionem, samorz ądami wszystkich szczebli w sprawach integracji we
wspólnej realizacji zada ń ,
9) redagowanie materia łów promocyjnych,
10) redagowanie i aktualizacja oficjalnej strony internetowej Gminy,
11) współ praca z lokaln ą pras ą .
12) kolporta ż prasy, materia łów promocyjnych i informacyjnych,
13) obsługa imprez promocyjnych, kulturalnych i turystycznych,
14) udzielanie informacji turystom i organizatorom wypoczynku,
15) organizowanie spotka ń z gminami zagranicznymi,
16) współ praca ze Stowarzyszeniami i organizacjami w ramach przygotowanych projektów,
17) przygotowanie projektu programu wspó łpracy Gminy z organizacjami pozarz ądowymi oraz
podmiotami prowadz ącymi dzia łalno ść pożytku publicznego na poszczególne lata,
18) przygotowanie og łosze ń i informacji z zakresu realizacji zada ń ,
19) og łoszenie konkursu na realizacj ę poszczególnych zada ń przez okre ś lone podmioty,
20) przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji, sprawdzanie prawid łowo ści ich wype ł niania pod
kątem spełniania wymogów,
21) sporz ądzanie umów z podmiotami,
22) prowadzenie nadzoru nad realizacj ą zada ń oraz terminowo ści ą rozliczania z przyznanych
dotacji,
23) sporz ądzanie wymaganych sprawozda ń ,
24) współ praca z organizacjami pozarz ą dowymi.
IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim pi ętrze w budynku Urz ędu Gminy w Swidwinie,
Plac Konstytucji 3 Maja 1, wej ś cie i zej ście po schodach.
2) Brak windy w budynku.
3) Praca przy komputerze, praca w zespole, wymagane przemieszczanie si ę w terenie.
4) Bezpo ś redni kontakt z referatami Urz ędu.

V. Wska ź nik zatrudnienia osób niepe łnosprawnych w Urz ędzie Gminy Świdwin w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe ł nosprawnych
wynosił poniż ej 6%.
VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj ącej si ę o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących posiadanie sta ż u pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wykszta łcenie,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiej ętno ściach,
7) o świadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej oraz innych
pa ń stw, którym na podstawie umów mi ędzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
przysługuje prawo do podj ęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
8) oświadczenie, że kandydat ma pe łn ą zdolno ść do czynno ś ci prawnych oraz korzysta z pe ł ni
praw publicznych,
9) o świadczenie, że kandydat nie by ł skazany pomocnym wyrokiem s ądu za umy ś lne
przestę pstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umy ś lne przest ę pstwo skarbowe,
10) o świadczenie o braku przeciwwskaza ń zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
11) oświadczenie o wyra żeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, o
nastę puj ącej tre ści:
Wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezb ę dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw ą z 29.07.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z pó ź n. zm .),,
VII. Dokumenty należy składa ć w Sekretariacie Urz ędu Gminy w Świdwinie, Plac Konstytucji 3
Maja I w terminie od 21 sierpnia 2017r. do 30 sierpnia 2017r. do godz. 12,00.
Komplet dokumentów nale ży złożyć w zamkni ętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko
ds. pozyskiwania funduszy unijnych".
VIII. Dokumenty, które wp łyn ą do Urz ędu po wy żej okre ś lonym terminie nie b ę d ą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru b ędzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicy informacyjnej Urz ędu Gminy w Swidwinie.
Kandydaci speł niaj ący wymagania formalne zostan ą powiadomieni telefonicznie o
zakwalifikowaniu si ę do II etapu naboru.
Kandydat wyłoniony w drodze niniejszego naboru przed zawarciem umowy o prac ę zobowi ązany
jest przed łoż yć dodatkowo:
a) za świadczenie o niekaralno ś ci za przest ę pstwo popełnione umy ś lnie.
IX. Planowane zatrudnienie od I wrze ś nia 2017r.

Świdwin, 18.08 2017.
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