Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA
ul. 3-go Maja 9
83-400 Kościerzyna
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KOORDYNATOR PROJEKTU
„Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej –
przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe magisterskie.
2) Staż pracy - min 3 lata.
3) Znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel, PowerPoint, Internet, poczta elektroniczna)
i urządzeń peryferyjnych.
4) Posiadanie obywatelstwa polskiego.
5) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6) Brak skazania prawomocnych wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe.
7) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie w pełnieniu usługi lub funkcji koordynatora lub osoby zarządzającej projektem
finansowanym ze środków zewnętrznych w tym środków Unii Europejskiej.
2) Doświadczenie w pełnieniu usługi lub funkcji koordynatora lub osoby zarządzającej projektem
realizowanym w partnerstwie finansowanym ze środków zewnętrznych w tym środków Unii Europejskiej.
3) Dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, systematyczność, odporność na stres.
4) Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.
5) Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
6) Znajomość zagadnień prawa zamówień publicznych.
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3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie,
wnioskiem aplikacyjnym, Planem Wdrażania Projektu oraz Planem Promocji Projektu.
2) Koordynacja wszelkich działań przewidzianych w Projekcie w celu zapewnienia jego skutecznej
i sprawnej realizacji.
3) Nadzór nad zgodnością działań wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu
z harmonogramem realizacji Projektu i szczegółowym budżetem Projektu, określonymi we wniosku
aplikacyjnym, zobowiązaniami wynikającymi z zawartych w związku z Projektem umów oraz wytycznymi
dotyczącymi Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
4) Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem umów podpisanych w ramach Projektu
z Wykonawcami.
5) Koordynacja, w zgodzie z wytycznymi obowiązującymi w Mechanizmie Finansowym EOG 2009-2014,
prac związanych z wyłonieniem wykonawców w ramach zamówień publicznych podlegających oraz nie
podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych (przygotowanie procedur, w tym szczegółowych
opisów przedmiotu zamówienia, projektów umów, zapytań itp. - we współpracy z Asystentem
Koordynatora, komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz zespołami zadaniowymi funkcjonującymi
w ramach Projektu).
6) Prowadzenie Biura Projektu.
7) Nadzór nad przygotowywaniem wszelkiej korespondencji w zakresie realizacji Projektu, w szczególności
dotyczącej sprawozdawczości, rozliczeń finansowych, komunikacji z instytucjami reprezentującymi
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Partnerami Projektu, a także - w razie konieczności - zmian do
wniosku aplikacyjnego i Umowy o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi obowiązującymi
w Mechanizmie Finansowym EOG 2009-2014.
8) Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Projektu przez osoby realizujące zadania w ramach Projektu,
w szczególności przez Asystenta Koordynatora.
9) Prowadzenie korespondencji dotyczącej Projektu w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.
10) Współpraca w zakresie realizacji projektu z instytucjami reprezentującymi Mechanizm Finansowy EOG
2009-2014, w szczególności Operatorem Programu oraz Krajowym Punktem Kontaktowym (w razie
konieczności także w języku angielskim).
11) Nadzór nad sprawnym przepływem informacji i komunikacją między Partnerami zaangażowanymi
w realizację Projektu.
12) Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego w charakterze Sekretarza Komitetu (dokumentowanie
prac Komitetu Sterującego w formie protokołów, notatek itp.).
13) Nadzór nad sprawnym przepływem informacji i danych pomiędzy Komitetem Sterującym (poziom
zarządzania strategicznego w Projekcie) oraz zespołami zadaniowymi (poziom zarządzania
operacyjnego w Projekcie).
14) Udział w posiedzeniach Zespołu Kierownika Projektu - zespołu interdyscyplinarnego monitorującego
Projekt.
15) Hospitowanie spotkań zespołów zadaniowych prowadzonych w ramach Projektu.
16) Koordynowanie prac dotyczących monitorowania i ewaluacji Projektu, w tym w zakresie wskaźników
projektów oraz comiesięcznych raportów przedkładanych przez zespoły zadaniowe; sporządzanie we
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współpracy z Asystentem Koordynatora comiesięcznych raportów z monitoringu Projektu, raportów
z ewaluacji mid-term i ex-post dla Komitetu Sterującego, raportów rocznych i końcowego zgodnie
z Umową o dofinansowanie oraz raportów dla Partnerów Projektu w okresach nie rzadszych niż
6 miesięcy zgodnie z Umową Partnerstwa.
17) Koordynowanie prac dotyczących rozliczeń finansowych w Projekcie, w tym nadzór nad terminowością
i prawidłowością sporządzanych przez Asystenta Koordynatora wniosków o zaliczkę, wniosków
o płatność oraz niezbędnych sprawozdań, w tym na potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na
realizację Projektu.
18) Nadzór nad pracami Asystenta Koordynatora prowadzonymi w obszarze informacji i promocji projektu
oraz ewaluacją promocji.
19) Udział w kontrolach i audytach Projektu, składanie wyjaśnień w zakresie realizacji Projektu oraz
sporządzanie ewentualnych uzupełnień pokontrolnych.
20) Wykonywanie innych obowiązków związanych z realizacją projektu, zlecanych przez Przełożonych.
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) Miejsce pracy: Urząd Miasta Kościerzyna, Wydział Rozwoju i Promocji.
2) Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie
rozliczeniowym.
3) Umowa zostanie zawarta na czas wykonania określonej pracy, tj. realizacji projektu.
4) Za ostatni dzień wykonywania umowy uznaje się dzień akceptacji przez Operatora Programu ostatniego
wniosku o płatność.
5) Wynagrodzenie Koordynatora Projektu dofinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
5. Informacje dodatkowe
W maju 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
wynosi co najmniej 6%.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV,
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku
pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym
stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
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8)

inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym, o ile są w
posiadaniu kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą
z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. do godz.
15:30 pod adresem:
Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9, 83-400 Kościerzyna
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Koordynator Projektu „Kościerskie Strefy
Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Kościerzynie przy ul. 3-go Maja 9 pok. Nr 23
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kościerzyna.gda.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 680 23 57.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni
pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miasta przy ul. 3-go Maja 9.

Zdzisław Czucha
Burmistrz Miasta Kościerzyna
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