
 

OGŁOSZENIE 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

Koordynator ds. administracyjnych, komunikacji oraz animacji (umowa na zastępstwo) 

 
Wymagania konieczne: 

- Wyższe, preferowane ekonomiczne, prawne, socjologia, stosunki międzynarodowe  

- doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy 

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 

- bardzo dobra obsługa komputera: MS Office, Correl  

- znajomość LSR 

- znajomość zagadnień PROW 2014-2020 

-dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań, 

- sumienność, rzetelność, odpowiedzialność  

- umiejętność śledzenia zmian w przepisach 

- umiejętność organizacji pracy 

- umiejętność komunikacji i pracy w zespole, 

-stosowanie  zasad  dyskrecji  i poufności 

 -zdolność szybkiego uczenia się i brak obaw przed nowościami 

-kursy, szkolenia, certyfikaty zw. z zakresem zadań 

 

Wymagania pożądane: 

-doświadczenie pracy w sektorze pozarządowym 

- znajomość języka angielskiego 

- prawo jazdy kat. B 

 

Zakres zadań: 

 nadzór nad prawidłową realizacją Planu Komunikacyjnego 

 prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych zw. z obszarem LGD, realizacją LSR oraz 

działalnością LGD, budowanie pozytywnego wizerunku LGD wśród mieszkańców 

 doradztwo dla mieszkańców terenu LSR w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz 

wniosków o płatność 

 realizacja zadań określonych przez Zarząd 

 nadzór nad realizacją strategii promocyjnej projektów, 

 przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów, 

 współpraca z mediami, 

 prowadzenie promocji Stowarzyszenia, 

 organizowanie spotkań i konferencji oraz przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, 

imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD (LSR).  

 redagowanie notatek prasowych, 

 zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych, 

  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją strony internetowej stowarzyszenia , profilu FB 

oraz innych narzędzi komunikacyjnych stowarzyszenia, 

 przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach funduszy UE  oraz 

realizacja projektów Stowarzyszenia, 

 obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych 

postulatów przez mieszkańców dotyczące wdrażania LSR 

 inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową 

 inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie animacji skierowanej do społeczności z obszaru działania LGD. 

 Monitorowanie problematyki związanej z funduszami zewnętrznymi. 

 realizacja projektów stowarzyszenia w tym projektów współpracy 

 obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków i Zarządu 

 przygotowanie sprawozdań z działalności LGD 

 Wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań biura w tym prowadzenie sekretariatu 

Zakres odpowiedzialności: 

 zw. z realizacją w/w zadań 

 administracyjna  

 za powierzone wyposażenie stanowiska pracy 

 za powierzoną dokumentację 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:  
- życiorys (CV) 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzonym świadectwem pracy 

lub zaświadczenie o zatrudnieniu 

-oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym  adresem zwrotnym  i dopiskiem: 

Dotyczy naboru na stanowisko Koordynator ds. administracyjnych, komunikacji oraz animacji na adres: Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, nr telefonu:  81 825 27 27. 

 

Oferty przyjmujemy w nieprzekraczającym terminie w dniach od 30.09.2016r do 14.10.2016r. do godz. 12.00  

Liczy się data wpływu dokumentów. 

Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch etapach: 

1. Weryfikacja dokumentów/ocena formalna złożonych ofert 

2. Rozmowa Kwalifikacyjna 

 

Wyniki naboru podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej LGD.      

  

      


