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KR.21 10.06.2016 Nowy Dw6r Gdariski, dn. 05 sierpnia 2016 r.

STAROSTA NOWODWORSKI
Na podstawie art. L1 ust. L ustawy z dnia 2L listopada 2008 r . o pracownikach samorzqdowych
(t. j .  Dz. U.22076 r.,  poz.902)

ogfasza nab6r na urzednicze stanowisko pracy -

wolne od miesiqca wrze6n:a br.

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdafskim

ul. gen. Wladysfawa Sikorskiego 23

l. Okre6lenie stanowiska urzqdniczego - 1 miejsce - pelny etat:

1. Stanowisko ds. pozyskiwania Srodk6w pozabudietowych

w Zespole ds. pozyskiwania Srodk6w pozabud2etowych, promocji, turystyki i sportu.
2. Nab6r dotyczy zatrudnienia w pelnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrze2eniem,

2e umowa na czas nieokre5lony mo2e byi poprzedzona umowE na czas okreSlony.

It. Kandydat przystqpujqcy do naboru winien spelniad :
1.  Wvmaqania n iezbedne:
1) wyksztalcenie wy2sze,
2) co najmniej 2-letni sta2 pracy,

3) szeroka wiedza na temat aplikowania o Srodki zewnetrzne,
4) do6wiadczenie w przygotowywaniu wniosk6w aplikacyjnych i ich bie2qcej obsfudze wraz

z koicowym rozl iczaniem,
5) do5wiadczenie w pracy w zespole projektowym,

6) obywatelstwo polskie,
7) pefna zdolnoii do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pefni praw publicznych,

8)  n ieposzlakowana opin ia,
9) niekaralnodi za przestqpstwa Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestqpstwo skarbowe,

10) stan zdrowia pozwalajqcy na prace na ww. stanowisku,
11)  prawo jazdy kat .  B.

2. Wvinagania dodatkowe:
1) wiedza z zakresu ustawy o samorzqdzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych,

ustawy Prawo zam6wier{ publicznych oraz Kodeksu postqpowania administracyjnego,
2) ukoriczone studia podyplomowe lub kursy w zakresie zarzqdzania projektami unijnymi,

3) znajomo5i jqzyk6w obcych,
4) kreatywno5i, odpowiedzialno56, rzetelnoS6, skrupulatno6i, samodzietrnoSi, zaanga2owanie,

5) dobra organizacja pracy oraz chqi poszerzania swojej wiedzy z zakresu dostqpno5ci do funduszy europejskich.

lll. Zakres zadaf podstawowych wykonywanych na stanowisku:
1) bie2qce Sledzenie dzialaf zewnQtrznych umo2liwiajEcych pozyskiwanie Srodk6w pozabud2etowych,

krajowych i zagranicznych, w tym unijnych,
2) przygotowywanie wniosk6w aplikacyjnych i ich bieiqce realizowanie wraz z koicowym rozliczaniem,

3) bie2qce informowanie i Scisfa wsp6lpraca z przefo2onymi,

4) wsp6lpraca z wydzialami, zespolami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Starostwie Powiatowym

w Nowym Dworze Gdariskim w celu pozyskiwania 5rodk6w na realizacjq ich zada6,

5) wsp6fpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Nowodworskiego w zakresie przygotowywania

wniosk6w w celu pozyskiwania 5rodk6w pozabudietowych,

6) aktualizowanie bazy potencjalnych 2r6det pozyskiwania Srodk6w pomocowych,

7)  p lanowaniebud2etowe.



lV. Warunki pracy:

1. Praca w pomieszczeniu biurowym na ll piqtrze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdariskim przy ul. gen. Wl. Sikorskiego 23

2. Praca przy monitorze ekranowym powy2ej 4 godzin dziennie.
3. Obsluga urzqdzef biurowych.

V. Wymagane dokumenty:
1) podstawowe dane zawarte w dowodzie osobistym,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej siq o zatrudnienie,
3) 2yciorys ( CV) i l ist motywacyjny,
4) kopie dokument6w potwierdzajEcych wyksztalcenie, posiadane do6wiadczenie, kwalif ikacje i umiejqtnoSci

(uwierzytelnione przez kandydata),
5) kopie Swiadectw pracy (uwierzytelnione przez kandydata),
6) o6wiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na pracq na ww. stanowisku,
7) o5wiadczenie o pefnej zdolno5ci do czynnodci prawnych, korzystaniu z pefni praw publicznych, niekaralnoSci

za przestQpstwa Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestQpstwo skarbowe,
8)  o6wiadczenie o n ieposzlakowanej  opin i i ,
9) oSwiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacji zgodnie

z ustawq z dnia 29.08.1,997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. oz. U. z 20L6 r. poz.922).

Na oSwiadczeniach naleZy zlozy6 wlasnorgcmy podpis.

Dokumenty naleiy sklada6 w zamkniqtej kopercie z dopiskiem

,, Nab6r na urzqdnicze stanowisko ds. pozyskiwania Srodk6w pozabudietowych

w Zespole ds. pozyskiwania Srodk6w pozabudietowych, promocji, turystyki i sportu" w terminie do 22 sierpnia

2016 roku w sekretariacie - pok6j nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdafskim ul. gen.

Wladyslawa Sikorskiego 23 do godz, 1530.

Wskainik zatrudnienia os6b niepetnosprawnych w Starostwie, w rozumieniu przepis6w o rehabil itacji zawodowej

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych w miesiqcu l ipcu 2016 r. jest wy2szy ni2 6 %.

Informacja o wyniku naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

/www.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. gen. Wladysfawa

Sikorskiego 23.
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