Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Koordynator
do realizacji projektu „Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga ”w Przedszkolu Miejskim nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”
w Świnoujściu
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”
w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko
koordynatora do realizacji działao
przewidzianych w projekcie „Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga ”współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg
V A.
Do podstawowych obowiązków koordynatora należed będzie kierowanie wykonaniem
projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego.
Koordynator zobowiązany jest do realizacji zadao zapewniających prawidłowe wykonanie
projektu w tym:
1. Zarządzanie projektem.
2. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy do działao w ramach projektu.
3. Pozyskiwanie funduszy na realizację dodatkowych działao w ramach współpracy
polsko-niemieckiej.
4. Koordynacji realizacji działao projektowych.
5. Opracowywanie i zatwierdzanie dokumentów projektowych: regulaminów, procedur
itp.
6. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu (w wersji
elektronicznej i papierowej).
7. Promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie z
dokumentacją programową, umową oraz wnioskiem projektowym.
8. Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu .
9. Dokonywanie zakupów w ramach projektu.
10. Nadzór nad przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji projektowej.
11. Przestrzeganie procedur związanych z realizacją projektu i wykonywanie innych zadao
wynikających z potrzeby prawidłowego zrealizowania projektu.
12. Współpraca z dyrektorem przedszkola przy realizacji zadania.
Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie;
pełna zdolnośd do czynności cywilno- prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
niekaralnośd za przestępstwo popełnione umyślnie;

Dodatkowe wymagania:
znajomośd języka niemieckiego w stopniu dobrym
wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe, w zakresie odpowiadającym zakresowi
zadao wykonywanych na stanowisku;
doświadczenie w zakresie zarządzania projektami;
umiejętnośd obsługi komputera (znajomośd pakietu MS Office);
łatwośd pisania i swoboda wypowiedzi;
kreatywnośd, umiejętnośd nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole;
zaangażowanie w wykonywane działania;
umiejętnośd konstruktywnego rozwiązywania problemów
odpornośd na stres
dyspozycyjnośd
Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny;
kwestionariusz osobowy;
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie
zawodowego np. referencje;
kserokopie świadectw pracy;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz
o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
Forma zatrudnienia:
z wybraną osobą zostanie podpisana umowa - zlecenie (maksymalnie 40 h tygodniowo),
godziny pracy dostosowane do godzin pracy Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami
Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu
Wynagrodzenie: finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego ujętych w budżecie projektu „Trzy przedszkola, dwa języki,
jedna droga”
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu
kariery zawodowej), powinny byd opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji prowadzonej przez Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w
Świnoujściu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz.926).

Oferty należy składad osobiście u dyrektora przedszkola na adres :
Świnoujście ul. Gdyoska 27b do 20.11.2018r.
Dodatkowe informacje można uzyskad pod nr tel. 91 321 4844
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”

