
 

 
 

Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłasza 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: 
 

Specjalista ds. funduszy unijnych oraz współpracy - 1 etat 

Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie wyższe;  

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;  

3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;  

4. biegła obsługa komputera i Internetu;  

5. prawo jazdy kat. B;  

 

Wymagania mile widziane: 

1. znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej 

oraz programem rozwoju obszarów wiejskich; 

2. umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole; 

3. komunikatywność, otwartość, odpowiedzialne podejście do powierzonych zadań; 

 

Specjalista ds. funduszy unijnych oraz współpracy jest odpowiedzialny za kompleksową 

obsługę potencjalnych beneficjentów w zakresie programów dotacyjnych Unii Europejskiej 

(UE), przygotowanie projektów w ramach funduszy UE oraz realizację i rozliczenie procesu 

dotacyjnego projektów, a także odpowiedzialny jest za: 

1. obsługę projektodawców,  

2. obsługę związaną z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia LGD, 

3. organizację pracy Rady Programowej Stowarzyszenia oceniającej operacje, 

4. przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i 

realizację przedsięwzięć określonych w LSR, 

5. przygotowanie i składanie wniosków o płatność, przygotowywanie odpowiednich 

sprawozdań, monitorowanie podpisywania i realizacji umów, przygotowanie sprawozdań 

z realizacji LSR dla Zarządu, 



 

 
 

6. koordynowanie projektów współpracy,  

7. sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,  

8. przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z 

warunkami umów o pomoc, 

9. poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia, 

10. realizację projektów Stowarzyszenia, 

11. przygotowanie i prezentację informacji na temat operacji, 

12. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania 

dofinansowania 

13. realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd LGD, w tym m.in.: 

a. prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z 

obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, 

b. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach 

społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD, 

c. współpraca z mediami – w tym organizowanie konferencji prasowych, 

d. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych 

LGD, 

e. obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD, 

f. koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,  

g. inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i 

międzynarodową,  

h. realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-

promocyjnym,  

i. monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,  

 

 

Wymagane dokumenty: 

a) życiorys (CV) 

b) list motywacyjny 

c) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie) 

d) świadectwa pracy (kserokopie) 

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 



 

 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie w siedzibie Stowarzyszenia 

Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111, 05-555 

Tarczyn, w terminie do dnia 27.01.2020 r. (liczy się data wpływu) z dopiskiem: „Nabór na 

Specjalistę ds. funduszy unijnych oraz współpracy”.  

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania po 

wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Stowarzyszenia Perły 

Mazowsza – Lokalna Grupa Działania. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, 

szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być 

opatrzone podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania w celu prowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego na aplikowane przeze mnie stanowisko”. 

Kontakt i szczegółowe informacje: tel. 22 715 79 54 

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 31 dni od terminu ostatniej rozmowy 

kwalifikacyjnej, zaś wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.lgd-tp.pl. 

 

 


