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Nyskie Księstwo Jezior i Gór  

ul. Kolejowa 15; 

48-300 Nysa 

NIP: 7532310609   

REGON 160097521  

 

 

Ogłoszenie o naborze do pracy w biurze 

stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór 

 
Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie ogłasza nabór na 

stanowisko:  

Pracownik biura - Specjalista ds. przeprowadzania naborów. 

 

LICZBA STANOWISK PRACY: 1 

 

WYMIAR ETATU: 1 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  

Biuro stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, obszar 

funkcjonowania Stowarzyszenia.  

 

OPIS STANOWISKA: 

Celem stanowiska jest obsługa naborów wniosków ogłaszanych i przeprowadzanych przez 

stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór (dalej: „Stowarzyszenie” lub „LGD”) w 

związku z realizacją lokalnej strategii rozwoju (dalej: „LSR”) finansowanej ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także koordynowanie realizacji operacji własnych 

LGD. Ponadto celem stanowiska jest kontrolowanie realizacji przez grantobiorców zadań, na 

które otrzymali granty w związku z realizacja przez Stowarzyszenie projektów grantowych, a 

także wykonywanie zadań Stowarzyszenia dotyczących aktywizacji lokalnej społeczności i 

doradztwa. 

 

ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU PRACY: 

 Udzielanie doradztwa wnioskodawcom w związku z planowanymi lub 

przeprowadzanymi przez Stowarzyszenie naborami wniosków 
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 Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych spotkań o charakterze 

informacyjno-promocyjnym w zakresie animacji lokalnej i współpracy 

 Współpraca z wnioskodawcami na etapie przygotowywania przez nich wniosków 

 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naborów, ich 

rejestrowanie, kompletowanie i weryfikacja od strony formalnej w zakresie kompetencji 

Stowarzyszenia określonych w przepisach regulujących wdrażanie instrumentu Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność (dalej: „RLKS”), 

 Przygotowanie wniosku dotyczącego realizacji projektu grantowego przez 

Stowarzyszenie, który zostanie wysłany do Samorządu Województwa oraz innych 

dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy dotyczącej realizacji przez 

Stowarzyszenie projektu grantowego, 

 Udzielanie doradztwa wnioskodawcom w związku z planowanymi lub 

przeprowadzanymi przez Stowarzyszenie naborami wniosków, 

 Współpraca z wnioskodawcami na etapie przygotowywania przez nich wniosków 

 Przygotowane materiałów na posiedzenie Rady, w tym kopii wniosków i załączników, 

kart oceny operacji, wzorów deklaracji bezstronności 

 Udział w posiedzeniu Rady poświęconemu ocenie wniosków złożonych w ramach 

naborów, chyba że na posiedzeniu obecny jest Kierownik Biura,  

 Sporządzanie odpisów i kopii uchwał Rady oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej 

dokonanej oceny. 

 Przygotowywanie pism do wnioskodawców oraz samorządu województwa dotyczących 

dokonanej oceny 

 Przyjmowanie i rejestrowanie protestów złożonych przez wnioskodawców z związku z 

dokonaną przez Radę oceną 

 Współpraca z Zarządem i Radą w zakresie przeprowadzanych naborów 

 Bieżące monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie i rozliczeń przez 

beneficjentów, gromadzenie i dokumentowanie stopnia realizacji wskaźników LSR. 

 Wykonywanie czynności, które w Procedurze przeprowadzania naborów i oceny 

operacji zostały przypisane do obowiązków Biura i nie zostały przekazane do wykonania 

Kierownikowi Biura lub innym pracownikom Biura 

 Przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją przez Stowarzyszenie operacji 

własnych LGD (fiszka projektowa, ogłoszenie o realizacji operacji własnej, 

dokumentacja na posiedzenie Rady, wniosek do Samorządu Województwa) 
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 Wykonywanie czynności, które w Procedurze realizacji operacji własnych LGD zostały 

przypisane do obowiązków Biura i nie zostały przekazane do wykonania Kierownikowi 

Biura lub innym pracownikom Biura. 

 Udział w kontrolach grantobiorców w związku z realizacją przez Stowarzyszenie 

projektów grantowych. 

 Przygotowanie, w zakresie swoich spraw należących do jego obowiązków, sprawozdań z 

realizacji LSR dla Zarządu i Kierownika Biura. 

 Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, sporządzanie opinii w zakresie naborów wniosków 

o dofinansowanie oraz realizacji LSR i przedkładanie do akceptacji Kierownikowi 

Biura. 

 Kontakt z Instytucja Pośredniczącą oraz Zarządzającą oraz innymi podmiotami w 

sprawach związanych z wdrażaniem LSR. 

 Bieżący monitoring aktów prawnych i wytycznych w zakresie wdrażania LSR. 

 Przygotowanie i prezentowanie informacji zbiorczych na temat naborów oraz realizacji 

LSR. 

 Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura. 
 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY: 

 Wykształcenie średnie (wykształcenie wyższe dodatkowym atutem), 

 Minimum 2 lata doświadczenia we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze 

środków UE lub w pracy w jednostkach zajmujących się przyznawaniem środków 

publicznych na realizację operacji lub projektów, 

 Znajomość specyfiki wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE, 

 Wiedza w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz 

instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, 

 Umiejętność śledzenia zmian w przepisach prawa istotnych z punktu widzenia 

funkcjonowania Stowarzyszenia, 

 Samodzielność, 

 Sumienność, dokładność i pracowitość, 

 Komunikatywność i kultura osobista, 

 Znajomość specyfiki obszaru objętego LSR, 

 Doświadczenie w prowadzeniu spotkań, szkoleń, 

 Łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność pracy w zespole, 

 Niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej. 

 Prawo jazdy kategorii B.  

 Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego będącego językiem roboczym 

Unii Europejskiej (dodatkowy atut). 
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DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB APLIKUJĄCYCH O ZATRUDNIENIE: 

 CV, 

 List motywacyjny, 

 Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, 

 Oświadczenie o niekaralność za przestępstwa i przestępstwa skarbowe popełnione z 

winy umyślnej, 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji na niniejsze stanowisko. 

 

Dokumenty powinny zostać doręczone w zamkniętej kopercie, zawierającej dopisek:  

„nabór kandydatów – specjalista ds. naborów”. 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Aplikacje zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za 

pośrednictwem poczty do dnia 20.05.2016r. w Biurze stowarzyszenia Nyskie Księstwo 

Jezior i Gór, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa (decyduje data faktycznego wpływu kompletnej 

aplikacji pod wskazany adres).  

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie lub będą niekompletne, nie będą podlegały ocenie. 

 

PROCEDURA WYBORU KANDYDATÓW: 

Kandydaci, którzy we wskazanym wyżej terminie prześlą kompletne aplikacje będą 

uczestniczyli w procesie naboru. W zależności od liczby kandydatów wezmą oni udział w 

pisemnym sprawdzianie kompetencji albo w rozmowie kwalifikacyjnej, których tematyka 

obejmować będzie znajomość podstawowych założeń instrumentu Rozwój Lokalny 

Kierowany przez Społeczność oraz aktów regulujących funkcjonowanie Stowarzyszenia, w 

tym: 

 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; 

 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach; 
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 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

 LSR przygotowanej przez Stowarzyszenie, która została zamieszczona na stronie 

internetowej Stowarzyszenia. 

Pozostałych informacji dotyczących naboru udziela Biuro Stowarzyszenia pod numerem 

telefonu: 77 4080588 (prosimy telefonować w godzinach: 7.30-15.30). 

 

     Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór 


