
                                                                                                                                                                                    

 

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZAPIECEK”  

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA LSR 

 

Wymagania wobec osoby kandydującej: 

Wymagania niezbędne: 
 wykształcenie wyższe magisterskie 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych 

 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie 

 staż pracy minimum 2 lata  

 biegła obsługa komputera i Internetu 

 znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem  

obszarów wiejskich 

 znajomość problematyki i minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów  

ze środków UE  

 znajomość zagadnień związanych z RLKS 

 prawo jazdy kat. B 

Wymagania pożądane: 
 kursy z zakresu pisania, realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE 

 dodatkowe umiejętności: dokonywania prezentacji (wystąpień publicznych) 

 doświadczenie w pracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami z terenu działania 

LGD 

Zakres zadań: 
 obsługa związaną z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR 

 organizacja pracy  Rady 

 przygotowanie dokumentacji dla Rady 

 obsługa imprez wewnętrznych- spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD 

 prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związane z realizacją 

projektu 

 prowadzenie doradztwa  w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania 

 udział w innych pracach wynikających z zadań Stowarzyszenia 

 sporządzanie sprawozdań, analiz, zestawień ankiet i innej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą 

 realizacja przyjętych planów oraz budżetów 

 realizacja zadań związanych z działalnością bieżącą 

Warunki zatrudnienia: 
 umowa o pracę  

 wymiar czasu pracy – 1 etat 

 miejsce pracy – biuro LGD „Zapiecek”, Radzyń Podlaski ul. Warszawska 35/4 

Kandydat zobowiązany jest złożyć: 
 CV 

 list motywacyjny 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych 

kursach, szkoleniach 

 kserokopie dokumentów poświadczających  doświadczenie zawodowe 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie 

Dodatkowe informacje: 

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

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i poświadczone własnoręcznym podpisem. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Nabór na stanowisko 

Specjalista ds. wdrażania LSR” w terminie do dnia 10 września r. do godz. 14-ej. Oferty, które wpłyną po tym terminie 

nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do biura LGD).  

 

Zarząd LGD zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami w celu zaproszenia na rozmowę 

kwalifikacyjną. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogłoszenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów  

bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

 


