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ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„LIDER W EGO” 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO : 

 
SPECJALISTA DS. MONITORINGU I KOMUNIKACJI 

 
Wymagania niezbędne : 

 

1. Wykształcenie min. średnie, pożądane wyższe, 

2. Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy 

pomocowych - potwierdzone doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań opartych 

na rozliczaniu przyjętych wskaźników w działaniach finansowanych z funduszy pomocowych,  

3. Posiadanie wiedzy z zakresu Osi 4 Leader, 

4.  Znajomość zasad funkcjonowania lokalnych grup działania i przepisów prawa w zakresie 

wdrażania lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, 

5. Doświadczenie we współpracy z JST,  

6. Znajomość obszaru LGD „Lider w EGO”, 

7. Wiedza w zakresie zasad aplikowania o środki dostępne w ramach LSR „Lider w EGO”,  

8. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych, 

9. Doświadczenie w merytorycznym i organizacyjnym przygotowywaniu konferencji, szkoleń 

itp., oraz w ich prowadzeniu,  

10. Doświadczenie w realizacji działań promocyjnych,  

11. Doświadczenie w planowaniu, organizacji i wdrażaniu działań animacyjnych, 

12. Doświadczenie we współpracy z mediami, 

13. Biegła znajomość pakietu Office, 

 

Wymagane kompetencje miękkie:  

 

 rzetelność,  

 uczciwość, 

 wysoka kultura osobista, 

 komunikatywność, 

 umiejętność planowania i organizacji, 

 samodzielność i kreatywność w pracy, 

 umiejętność analitycznego myślenia,  

 asertywność, 

 empatia, 

 umiejętność pracy w zespole. 

 

Do obowiązków specjalisty ds. monitoringu  i  komunikacji będzie należało :  

 

 Bieżąca analiza stanu realizacji wskaźników LSR w szczególności dotyczących planu 

komunikacji, 

 Opracowywanie rocznych planów komunikacji, 

 Prowadzenie animacji lokalnej,  

 Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją planu komunikacji, 

 Gromadzenie danych do sprawozdań i ich analiza,  

 Sporządzanie bieżących sprawozdań, 

 Sporządzanie cyklicznych informacji dotyczących aktywności LGD,   

 Organizacja i prowadzenie szkoleń,  

 Prowadzenie doradztwa, 
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 Prowadzenie działań na rzecz tworzenia partnerstw na obszarze działania LGD,  

 Prowadzenie promocji Stowarzyszenia, dbałość o stronę estetyczną i merytoryczną 

materiałów i treści promocyjnych,  

 Monitorowanie standardów obsługi interesantów LGD, 

 Przygotowywanie informacji  o aktywności LGD – na stronę www., w mediach 

społecznościowych  itp.,  

 Opracowywanie treści ankiet kierowanych do beneficjentów i wnioskodawców, ich 

publikacja, gromadzenie i analiza,  

 Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia, 

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

pośrednictwem Internetu, 

 Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem 

LGD, crealizacją LSR oraz działalnością LGD, 

 Prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową, 

 Przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno - 

kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD oraz animowaniu 

społeczności lokalnej,  

 Realizacja własnych działań promocyjnych LGD,  

 Przygotowanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu,  

 Wsparcie merytoryczne i organizacyjne posiedzeń Rady. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

 

1. List motywacyjny, 

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 

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.)  

6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie 

opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko 

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I KOMUNIKACJI  do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 

na adres :  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2,  19-400 Olecko 

 

 

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. 

Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zarząd dokonuje oceny formalnej wszystkich ofert  

odrzucając oferty, które nie spełniają wymagań ustalonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, 

których oferty spełniają ustalone formalne wymagania, są dopuszczeni do dalszego postępowania 

konkursowego. Po zakończeniu oceny formalnej ofert, spośród kandydatów spełniających warunki 

wymagane w ogłoszeniu Zarząd przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami.  

 


