
          Załącznik do Uchwały nr 1/2018 

     Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”  

         z dnia 18.01.2018  

        

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 
ogłasza nabór na stanowisko:  

 
Specjalista ds. animacji i współpracy - 1 etat 

 
I. Wymagania konieczne:  
1. wykształcenie co najmniej średnie 
2. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE mających na celu włączenie 
społeczne/animacji społecznej 
3. znajomość tematyki rozwoju obszarów wiejskich i podejścia LEADER 
4. znajomość j. angielskiego na poziomie przynajmniej średnio-zaawansowanym 
 
II . Wymagania pożądane: 
1. wykształcenie wyższe administracyjne, marketingowe, socjologiczne, politologiczne 
2. udział w realizacji przynajmniej jednego projektu finansowanego ze środków UE/pozostałych grantów 
3. umiejętność obsługi programów graficznych 
4. umiejętność pracy w zespole 
5. łatwość nawiązywania kontaktów 
6. obsługa urządzeń biurowych 
7. znajomość pakietu MS Office 
8. dobra organizacja pracy 
9. dyspozycyjność 
10. samodzielność i dokładność w pracy 
11. odporność na stres 
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1. aktualizacja strony internetowej LGD w zakresie informacji związanych z funkcjonowaniem LGD 
2. realizacja zadań w ramach planu komunikacyjnego, dot. włączenia społecznego w ramach inicjatywy LEADER 
3. obsługa beneficjentów oraz doradztwo w ramach inicjatywy LEADER  
4. zadania związane z promocją LGD 
5.  pomoc w realizacji pozostałych zadań podejmowanych w ramach inicjatywy LEADER 
6. ocena formalna, formalno-merytoryczna, wstępna weryfikacja zgodności z PROW wniosków składanych w 
ramach realizacji LSR 
7.  wykonywanie innych poleceń Kierownika biura  
 
IV. Wymagane dokumenty:  
1. życiorys (CV) 
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 
4. dokumenty poświadczające staż pracy (jeżeli posiada), 
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6. 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 ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) poświadczone 
własnoręcznym podpisem. 

 
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” lub przesłać pocztą 
tradycyjną (decyduje data wpływu do biura) na adres: 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna 
 

z dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalista ds. animacji i współpracy nr 1/2018 w terminie  
od 9.02.2018 r. do 16.02.2018 r. do godz. 15.00. 

 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 


