
ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Sierpcu

Zewnętrznych.

Data publikacji: 18 czerwca 2412r.
Nr ofeńy: 1112
Wydziai: Wydział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Stanowisko: Podinspktor
Wymiar etatu: 112

Zakres podstawowych czyn ności :

1. Zauądzanie integracją projektu, w tym:
a) realiz'acja projektu zgołniez zapisami umowy o dofinansowania Projektu EFS oraz wnioskiem

aplikacyjnym
b) xwestie 

'zńiązane 
z formalnym uruchornieniem i realizacją projeKu, w tyrn przygotowyłvanie umÓW i

regulaminÓw,
c) nadzór nad rekrutacją uczestników projeKu'
d) nadzór nad ochronądanych osobowych wtym PEFS,
ej koordynacja biezących piac projektowych, wtym pzygotowanie i prowadzenie korespondencji- 

zwięanĄi pro;eitóm do lnstytucji Pośredniczącej ll stopnia i/ lub lnstytucjiZaządzającą
f) prowadzónie ar'cniwizac1i dokurrrentacji projeKowej zgodnie z wytycznymi PoKt- i EFS.
2= Zarządzanie czasem w projekcie, w Ęm:
a) ustanowienie wzajemnych zalezności czasowych pomiędzy działami,

bi analiza oszacowanych we wniosku o dofinansowanie potzeb zasobowych i czasu tnruania

poszczególnych działań'
c) analiza ńalnoŚci harmonogramu projektu, wprowadzenie zmian oraz monitoring i kontrola

harmonogramu.
3' Zarządzanie finansarni w projekcie, w tym:

a) analiza zaplanowanych wydatków budzetowych,
b) czuwanie nad pynnościąfinansowąw projekcie,

"i 
zatwierdzanie *'ycutt o* m"rytorycznyón źgodnie z budżetem projektu oraz wytycznymi w zakresie

kwalifikowania wydatków w ramach POKL,
d) nadzór nad sporządzaniem wnioskÓw o płatnośĆ'
e) kontrola bieŻąca wydatków.
4. Zarządzanie zamówieniami publlcznymi, w tym.

a) planowanie zarnówień, m.in' opracowywanie zaPyt1! ofertowych i przygotowywanie postępowań
' pzetargowych zgodnie z ustawąPrawo Zamówień Publicznych oraz w;łycznymi dotyczącymi

kwalifikowania wydatków w ramach POKL'
b) weryfikacja i konirola sposobu i stopnia realizacji zamÓwień, rn.in. popzez zatwierdzanie protokołów

zdawczo-odbiorczYch.

Wymagan ia obowiązkowe:

WyksŹałcenie wyższe' preferowane administracja, prawo.

Wiedza merytoryczna z zakresu fu nkcjonowania samoząd u terytorial nego.

Znajomość hasłępu;ących dokumentÓw iwyłycznych' $zczegÓłowego opisu priorytetów_P-o KL,

wytycznych w zalieśió'i<walifikowania wydatków w ramach Po KL, zasad finansowania PO KL, zasad
sfriwozoawczoścl Po KL, zasad równoŚci szans kobiet i męŻczyzn w projeKach Po KL.

Znajomość narzędzi i metod zarządzania projeKami dofinansowanymi ze środkÓw Europejskiego
Funduszu Społecznego według metodologii Project Cycle Managgmen]
PraKyczna żnajomoŚó regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych ( ustawa Prawo

zamówień publicznych i aKy wykonawcze).
Umiejętność wspÓłpracy w zespole.
UmiejętnoŚć organżacji pracy.
NiekańlnośĆ zJ umyśtńe pzóstępstwa ścigane z oskazenla publicznego lub umyślne pzestępstwo
skarbowe.

L NieposzlakowanaoPlnla.

Wymagania dodatkowe:
- śuoiJ podyplomowe lub ukończone kursy i szko|enia poświadczone odpowiedniml zaświadczeniami z

zakresu realizacji i rozliczania projekłÓw finansowych z EFS'
- Doświadczenie na stanowisku'związanym z pozyskiułaniem środków unłjnych lub tworzen|u oraz wdraŻaniu

pro1ektÓw dofl na nsowa nych ze środków u nijnych'
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Wskaźnik zatrud nienia osób niepełnosprawnych w jed nostce:
WskaŹnik zatrudnienia osÓb niepełnosprawnych w Uzędzie Miejskim w Sierpcu, w rozurnieniu przepisÓw o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnlaniu osÓb niepełnosprawnych , w miesiącu popzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 60/o.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budyńku Uzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku z
podjazdem, stanowisko pracy na }ll piętze, brakwindy'
śtańowisko pracy w pornieszczeniu niedostosowanym do wÓzków inwalidzkich. W budynku znajdują się
toalety o małej powierzchni uzytkowej iwąskich dzwiach.

Wymagane dokumentY:

l. Życiorys (CV ),

2. List motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowY,
4' Kserokopie dokumentÓw potwierdzających wyksżałcenie, przebyte szkolenia,
5. Kserokopie Świadectw pracy lub zaŚwiadczenia o zatrudnieniu,
6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, Kóry zamieza

skozystaĆ z uprawnienia, o którym mowa W ań. 13 a ust' 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r" o

pracownikach samoządowych ( Dz' U' Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
'7. oświadczenie o pełnej zdo'iności do czynności prawnych i korzystania z pe}ni praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

Składanie ofeń:

ofeńy zawierające wymienione dokurnenty, prosimy składaÓ w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu

Miejśkiego w $ierpcu ut. Piastowska 1la, l piętro pokó! nr t2_lub przesłaó pocztą z_dopiskiem:

,,Dotyczf naboru na stano*isko Podinspektora w l&ydziale Promocji i Pozyskiwaniaf unduszy
żewńętrinych * oferta 1112'' w nieprzekraczaln1rm terminie do dnia 28 czerwca 2012r.

Kandydaci, których ofeńy spełnią u4lrnogi formalne określone w ninlejszyrn ogłoszeniu zostaną
zaproszeni na rozrnowę kwalitikacy.lną lub test kwalifikacyjny.
Z wybranym kandydatein zostaniańawiązany stosunek pracy w wymiarze % etatu ( obejmujący okres

realizacji|rojektu,-tj" od 03.09.2012r. do30'09.2013r. )na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
|fu\lraŻam zgodę na pnetwarzanie moich danych asobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb

niezbędnych do redlizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawąz dnia 29.a8'1997r' o ochronie danych

osobowych _ Dz. L]. z 2ao2r. Nr 1O1, poz. 926 z późn- zm- )-

Sierpc, 18 czerwca 2012r.

Marek Kaśmider

Burmistrz Miasta Sierpc


