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DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI 

ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna 

integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”. 

Nabór dotyczy zatrudnienia w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na umowę zlecenie na czas określony od stycznia 2014r. 

do 31 grudnia 2014r. 

I. Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie średnie lub wyższe, 

2. praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów PO KL (sporządzania 

wniosków o płatność, umiejętność posługiwania się Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, 

Generatorem Wniosków o Płatność oraz Generatorem PEFS), 

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

6. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę, 

7. samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań. 

II. Zakres pracy: 

1. organizacja prawidłowej realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań 

i szczegółowym budżetem, 

2. nadzór nad rekrutacją beneficjentów do projektu, 

3. bieżąca kontrola realizacji projektu, 

4. przygotowanie i realizacja promocji projektu, 
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5. wyłanianie wykonawców szkoleń, 

6. opracowywanie sprawozdań, 

7. koordynowanie działań aktywnej integracji w ramach realizowanego projektu, 

8. koordynowanie pracy socjalnej w ramach kontraktów socjalnych, 

9. monitoring realizacji projektu, 

10. sporządzanie wniosków o płatność,  

11. raportowanie do Instytucji Pośredniczącej, 

12. raportowanie do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, 

13. sporządzanie bilansu realizacji projektu w części postępu rzeczowego 

14. inne zadania nie wymienione powyżej a związane z bezpośrednią realizacją projektu. 

III. Wymagane dokumenty: 

1. CV, 

2. list motywacyjny, 

3. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte 

wykształcenie lub ich odpisy, 

4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

6. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku. 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
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niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych”(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Koordynator projektu 

systemowego” w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi pokój nr 13 lub przesłać 

na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w terminie do 10 stycznia 

2014r. Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty 

będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych 

na wskazane stanowisko. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu 

zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod 

adresem www.goldap.pl, stronie internetowej www.opsgoldap.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. 

Gołdap, 31 grudnia 2013 rok 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi 

Agnieszka Iwanowska 

 

  

 


