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W ramach realizacji projektu pt. „Nowa jako ść systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 
polkowickim”,  o numerze WND-POKL.03.05.00-00-172/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół 

           Dyrektor Powiatowego O środka Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i D oradztwa 
Metodycznego w Polkowicach ogłasza nabór na stanowis ko Menad żera Projektu pt. „Nowa jako ść 
systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowi ckim” . 

Miejsce pracy : Powiatowy Ośrodek  Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice 

Forma zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy : umowa o pracę na czas określony ( na okres realizacji projektu 
VIII 2013r –VII 2015r), 1/2 etatu  

 

Wymagania niezb ędne:  

• ma obywatelstwo polskie 
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych 
• cieszy się nieposzlakowaną opinią 
• nie była skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe 
• posiada wykształcenie wyższe /średnie ekonomiczne, prawne lub techniczne 
• doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (min. 2 lata) 

( rozliczanie finansowe projektu ) 

 

Wymagania dodatkowe:  

• dyspozycyjność  w okresie realizacji projektu, 
• posiada umiejętności planowania i organizowania pracy w zespole, stosowania odpowiednich przepisów 

oraz  myślenia strategicznego 
• posiada umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej (TIK) 
• posiada cechy osobowościowe takie jak: odpowiedzialność, kultura osobista, komunikatywność, 

sumienność, samodzielność 

 

Zakres zada ń wykonywanych na stanowisku koordynatora projektu:  

• zapewnienie zgodności realizacji projektu z zasadami polityki wspólnot., z wytycznymi oraz z innymi 
dokumentami, obowiązującymi przy wdrażaniu projektów finansowanych z EFS w ramch POKL 

• wprowadzanie danych do generatora wniosków  płatniczych 
• rozliczanie środków w projekcie, przygotowanie dokumentacji, spawozdania finansowe ( wniosków 

 o płatność, wniosku o płatność końcową i ostatecznego rozliczenia, zamknięcia projektu ) 
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Wymagane dokumenty:  

• list motywacyjny, 
• CV z  opisem przebiegu pracy zawodowej, 
• oryginał kwestionariusza osobowego (  wzór w załączeniu ) 
• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 
• kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z  oryginałem) potwierdzające kwalifikacje                             

i wykształcenie zawodowe; 
• oświadczenie o niekaralności, 
• oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym 

stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1/2 etatu, 
•  dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( kserokopie zaświadczeń, certyfikatów  

o ukończonych szkleniach ) 

  

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 09.08.2013r. do godz. 10:00 . 
na adres: Powiatowy Ośrodek  Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego                       
w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko 
Menadżera Projektu“ pt. „Nowa jako ść systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkow ickim” . 
realizowanego w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach. 

 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości 
składania ofert w formie elektronicznej. 

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicachprzy ul.Targowa 1, 59-100 Polkowice  dnia  09.08.2013r. o godz. 10:30  

II etap - rozmowa kwalifikacyja odbędzie się dnia 12.08.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie POPPPiDM  
w Polkowicach.  

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio po 
zakończeniu etapu I naboru. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  76  746 15 70 lub 603 087 782 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
POPPPiDM w Polkowicach (www.polkowice.edu.pl )  

Dyrektor POPPPIDM w Polkowicach  
 

                                                                                                                                      Renata Czapczyńska 


