
STOWARZYSZENIE „DZIEDZICTWO I ROZWÓJ”  W  ZWOLENIU 
26-700  ZWOLEŃ,  UL.  PL. KOCHANOWSKIEGO 1 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Specjalista ds. aktywizacji społecznej - umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy; 
 
I. Katalog wymogów koniecznych i pożądanych stawianych przed potencjalnymi 
kandydatami, oraz zakres obowiązków związanych z konkretnym stanowiskiem. 
A)    Wymagania konieczne: 

 wykształcenie co najmniej średnie  

 doświadczenie w aktywizowaniu mieszkańców wsi, 

 bardzo dobra znajomość zasad podejścia LEADER, 

 doświadczenie w planowaniu projektów o charakterze podobnym do projektów 

objętych wsparciem w ramach tzw. „małych projektów” 

 B)    Wymagania pożądane: 

 doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do projektów 

objętych wsparciem w ramach tzw. „małych projektów”, 

 doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym, 

 znajomość jednego z oficjalnych języków UE, 

 prawo jazdy kat. B. 

C)    Zakres obowiązków: 

 obsługa projektodawców, 

 realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania 

„małych projektów” objętych LSR,  

 aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji LSR, 

 przygotowywanie raportów dotyczących realizacji projektów, 

 przygotowywanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych 

naborów wniosków, 

 planowanie i koordynację przedsięwzięć realizowanych przez LGD w ramach 

działania 4.3. PROW (tj. nabywanie umiejętności i aktywizacja),  

 realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura. 



II.      Warunkiem obligatoryjnym stawianym przed kandydatami jest złożenie kompletu 

dokumentów, na który składają się: 

1. list motywacyjny, ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat; 

2. życiorys – curriculum vitae; 

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, które 

potwierdzają spełnienie wymagań minimum koniecznych; 

5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; 

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Dziedzictwo i Rozwój” 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone 

własnoręcznym podpisem. 

 

Dokumenty należy składać bezpośrednio i osobiście w biurze 

Stowarzyszenia, Plac Kochanowskiego 1 w Zwoleniu    

do dnia 02.11.2009r. do godz. 15.30 

 


