
 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w związku z realizacją projektu nr 
POKL.07.02.01-14-156/12 pt: Klub Integracji Społecznej w Gminie 
Opinogóra Górna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego,  

PRIORYTET VII – Promocja aktywnej integracji 

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu              

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych  

                                 wykluczeniem społecznym 

o g ł a s z a   

nabór kandydatów na stanowisko Kierownika  projektu  

„Klub integracji społecznej w gminie Opinogóra Górna” 

  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ogłasza 
nabór kandydatów na stanowisko  Kierownika projektu „Klub integracji społecznej w 
gminie Opinogóra Górna” Stanowisko jest przewidziane w wymiarze 1 etatu na czas 
określony (umowa na zastępstwo) od 1.06.2013  - 28.02.2014 r., do obsługi projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

1.      Wymagania niezbędne: 

1) wykształcenie wyższe, 

2) udokumentowane min. 2- letnie doświadczenie w zarządzaniu, koordynowaniu 

lub realizacji projektów unijnych współfinansowanych w ramach EFS, 

sporządzaniu wniosków o płatność 

3) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy, 

4) dyspozycyjność, 

5) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, 

6) znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zasady realizacji                      

i  rozliczania projektu, zwłaszcza wytyczne POKL), 

7) znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o finansach 



publicznych, Ustawy o pomocy społecznej ((Dz. U. z 17 czerwca 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.) 

8)  ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2011 nr 43 poz. 

225) 

9)  Ustawy o zatrudnieniu socjalnym 

10)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

 

2.      Wymagane dokumenty: 

1)      List motywacyjny, 

2)      CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 

3)      Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na  

         w/w stanowisku, 

4)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów  

         rekrutacyjnych. 

5)      Oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich. 

6)      Oświadczenie o niekaralności. 

7)      Inne według uznania kandydata . 

 

3.      Wymagania dodatkowe: 

 

1)      umiejętność analitycznego myślenia oraz praktycznego zastosowania przepisów  

         w wykonywaniu powierzonych zadań, 

2)      umiejętność zarządzania i koordynowania pracy zespołu, 

3)      komunikatywność, 

  

4.      Zakres zadań na stanowisku koordynatora merytorycznego 

                    programu:  

1) nadzór nad całością realizacji projektu i podejmowanie strategicznych decyzji 
związanych z przebiegiem projektu; 

2) koordynacja i monitoring działań organizacyjnych, administracyjnych i 
finansowych; 

3) koordynacja pracy zespołu realizującego projekt; 
4) nadzór nad realizacją wsparcia oferowanego uczestnikom projektu; 
5) organizowanie współpracy z organizacjami społecznymi i instytucjami 

publicznymi działającymi na terenie gminy i powiatu; 
6) administrowanie podstrony projektu; 

7) nadzór nad działaniami promocyjnymi; 



8) koordynowanie i nadzór nad zleceniem i realizacją zakupów; 

9) współpraca z partnerem projektu, Instytucją Pośredniczącą oraz z 

pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

Przewidziane jest zawarcie umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu na 

czas określony  od 01.06.2013 r. do 28.02.2014 r. Dokumenty należy składać 

osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna lub przesyłać pocztą 

elektroniczną na adres kis-gops.opinogora@o2.pl. 

Oferty powinny być opisane: Oferta na Kierownika projektu „Klub integracji 

społecznej w gminie Opinogóra Górna” 

Termin składania dokumentów  ustala się do dnia 24.04.2013 r                          

do godz. 1500 

Oferty, które wpłyną po terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub 

będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. 
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