
                                                                                                                                                Załącznik Nr 1. 

                                 Lokalna Grupa Działania 

                          Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” 

                          37-300 Leżajsk, Wierzawice 874 (Stare Miasto – Park) 

                          OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY; 

                          „SPECJALISTA DS. FUNDUSZY UNIJNYCH”. 

 

1. Wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie wyższe, 

b) znajomość dostępnych programów pomocowych na lata 2007-2013, 

c) sprawna obsługa komputera (pakiet Office), 

d) język obcy (komunikatywny), 

e) doświadczenie zawodowe 1 rok (umowa o pracę, staż, itp.). 

2. Wymagania dodatkowe: 

a) wiedza na temat dostępnych źródeł finansowania działalności organizacji 

pozarządowych, 

b) doświadczenie na podobnym stanowisku, 

c) doświadczenie w pisaniu projektów, 

d) wiedza z zakresu tematyki Leader. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

       Specjalista ds. funduszy unijnych jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę 

potencjalnych beneficjentów w zakresie programów dotacyjnych, przygotowanie 

projektów w ramach funduszy UE oraz realizację i rozliczenie procesu dotacyjnego  

projektów, a także: 

a) doradztwo unijne dla mieszkańców terenu Lokalnej Strategii Rozwoju, 

b) monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, 

c) poszukiwanie możliwości pozyskiwania dofinansowań unijnych dla projektów 

Stowarzyszenia z PROW na lata 2007-2013 oraz innych programów, 

d) przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w 

ramach funduszy UE (analizy finansowe, montaż finansowy, projekcje finansowe, 

biznes plany, studia wykonalności, analizy branżowe), 

e) wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa 

pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa), 

f) realizacja projektów Stowarzyszenia. 

4. Wymagane dokumenty: 

a) życiorys zawodowy (CV), 



b) list motywacyjny, 

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

e) kwestionariusz osobowy, 

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

5. Termin składania aplikacji upływa w dniu 05.10. 2009 r. o godz. 16.00.   

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Lokalnej Grupy 

Działania lub pocztą na adres; LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” 

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk z dopiskiem na kopercie; „Konkurs na stanowisko -

specjalista ds. funduszy unijnych- w biurze LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i 

Trzebośnicy”.  

       Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą; „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach 

aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.). 

   Dodatkowe informacje o naborze kandydatów udzielane są pod nr tel. 515 100 958    


