
 

 

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”  
58-200 Dzierżoniów  

Rynek 36 

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych  
 

I. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:   

1. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz krajowych: 

• przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów 
partnerskich, 

• monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) oraz innych 
dostępnych źródeł finansowania, 

• bieżąca współpraca z partnerami projektów oraz z komórkami organizacyjnymi członków 
Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, 

• bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów, 

• prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania 
wniosku do jego rozliczenia, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, 
harmonogramów płatności, monitorowanie budżetu projektu, 

• monitorowanie trwałości realizowanych projektów partnerskich. 

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:  

Wymagania konieczne - formalne:  

• wykształcenie: wyższe. 
• obywatelstwo polskie, 
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
• nieposzlakowana opinia, 
• prawo jazdy kat. B.  

Wymagania merytoryczne:  

• mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów 
współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych, 

• znajomość zagadnień z zakresu wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania 
i sprawozdawczości projektu, 

• praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień, 
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Word i Excel, 
• z uwagi na wykonywany zakres obowiązków, mile widziany własny środek transportu.  



 

III. Cechy osobowości:  

Odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, zaangażowanie, dokładność, 
samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, 
umiejętność analitycznego myślenia. 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:  

1. Wymiar czasu pracy – pełny etat. 
2. Rodzaj umowy –  pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 3 miesiące                

z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. 

3. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 
Dzierżoniów). 

4. Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – od 01.04.2020 r.  
5. Wynagrodzenie: 2 900,00 – 3 800,00 zł brutto. 

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:  

• Curriculum Vitae. 
• List motywacyjny. 
• Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie kandydata/ki. 
• Oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów 

ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem. 
• Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
• Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych. 
• Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone 
własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 
Dzierżoniów), w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Inspektor ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020 r. do godz. 15:00. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych 

osobowych:  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie                     

o ochronie danych): 



1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, 

reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”,                         

ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.  

2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla potrzeb udziału w procesie rekrutacyjnym 

dotyczącym stanowiska Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 

3. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu 

o dobrowolnie wyrażoną zgodę. 

4. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia                

o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu 

rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 

6. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

7. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

podlegały profilowaniu. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych 

uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy                                    

w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”. 


