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Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór na stanowisko: 

Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Wymagania konieczne:  

1. Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe 

2. Potwierdzone doświadczenie zawodowe w realizacji projektów o podobnym typie                       

i zasięgu 

3. Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie aplikowania o środki                     

z funduszy unijnych i rozliczania projektów 

4. Znajomość założeń Osi 4 Leader 

5. Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń 

6. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych 

7. Doświadczenie w przygotowaniu niezbędnych dokumentacji strategicznych do prawidłowej 

absorpcji środków pomocowych 

8. Doświadczenie w rozliczaniu uzyskanych środków pomocowych 

9. Doświadczenie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania  

10. Doświadczenie we współpracy z JST 

11. Biegła znajomość oprogramowania MS Office 

12. Bardzo dobra organizacja czasu pracy 

13. Znajomość obszaru LGD „Lider w EGO” 

       Wymagania dodatkowe:  

 samodzielność, 

 wysoki poziom kultury osobistej, 

 systematyczność, 

 komunikatywność, 

 umiejętność analitycznego myślenia, 

 empatia, 

 umiejętność pracy w zespole. 

       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 obsługa związana realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, naborem wniosków składanych 

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”, 

 organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje w tym organizowanie                

i dokumentacja posiedzeń Rady, 

 merytoryczne rozliczanie kosztów posiedzeń Rady Stowarzyszenia, 

 przygotowanie merytoryczne wniosków o płatność, 

 przygotowywanie odpowiednich sprawozdań, 

 przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu, 

 nadzór nad wdrażaniem LSR, 

 wsparcie działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej, 

 doradztwo interesantom LGD w zakresie przygotowania i realizacji operacji  

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, 

 prowadzenie animacji lokalnej, 

 współpraca z partnerami Stowarzyszenia, 

 sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją Lokalnej Strategii 

Rozwoju, 
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 poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia, 

 zawiadamianie wnioskodawców o wynikach konkursów, 

 dokumentowanie procedur odwoławczych, 

 prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych                    

z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, 

 udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za 

pośrednictwem Internetu, 

 przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach 

społeczno - kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD, 

 organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD, 

 inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną                       

i międzynarodową, 

 realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-                   

- promocyjnym. 

 realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora biura 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – podpisane własnoręcznie, 

2) List motywacyjny – podpisany własnoręcznie 

3) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 

(poświadczone „za zgodność z oryginałem”), 

4) Oświadczenie o niekaralności, 

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.)  Inne dokumenty o posiadanych 

kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

Warunki zatrudnienia: 

 umowa o pracę 

 wymiar czasu pracy – pełen etat 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie 

opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:  

„dotyczy naboru na stanowisko Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”  

do dnia 27.03.2018 r. do godziny 15:00 pod  adres : 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” 

Plac Wolności 2  

19- 400 Olecko 

 

Do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowa kwalifikacyjna – zostaną zaproszeni kandydaci spełniający 

wymagania formalne, z którymi skontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną. Aplikacje, 

które wpłyną do biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony               

w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 

 

  


