Projekt pn. „Wsparcie-Wiedza - Sukces”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa, 13.02.2015 r
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie
ogłasza nabór na stanowisko
KOORDYNATORA/KI PROJEKTU
„WSPARCIE-WIEDZA-SUKCES”
(etat, na okres realizacji projektu - do 30 listopada 2015 r.)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nr Projektu: WND POKL.09.01.02-24-059/14-00

1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku KOORDYNATORA/KI PROJEKTU
może być osoba , która:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada wykształcenie wyższe;
3. posiada co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizacji
projektów współfinansowanych z EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4. posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na stanowisku Koordynatora/ki
Projektu;
5. Cieszy się nieposzlakowana opinią;
6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
2. Kandydat powinien dodatkowo: posiadać stan zdrowia pozwalający na podjęcie i wykonanie
zatrudnienia na stanowisku Koordynatora/ki Projektu tj. praca z wykorzystaniem komputera i innych
urządzeń biurowych, biuro położone na parterze.
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3. Do obowiązków Koordynatora/ki Projektu „WSPARCIE-WIEDZA-SUKCES” realizowanego w
Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie należy m.in.
 Koordynacja i czuwanie nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z umową
o dofinansowanie,
 Koordynacja prac specjalisty ds. rozliczeń,
 Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu,
 Dokonywanie zakupów i zlecanie usług zgodnie z przepisami krajowymi i dokumentacją
programową Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 Stała współpraca ze specjalistą ds. rozliczeń w zakresie rozliczania finansowego projektu:
działań promocyjnych i informacyjnych w projekcie,
 Archiwizowanie dokumentacji projektowej,
 Zatwierdzanie sprawozdań i protokołów,
 Nawiązywanie współpracy i nadzór nad pracą wykonawców zadań,
 Organizacja i udział w spotkaniach z wykonawcami uczestniczącymi w projekcie,
 Sporządzanie części sprawozdawczej oraz zatwierdzanie części finansowej do wniosków
o płatność,
 Promocja projektu, w tym bieżące aktualizowanie informacji na stronie www.fe.czestochowa.pl
w zakładce projektowej oraz na stronie internetowej szkoły
 Bieżące kontakty z Instytucją Pośredniczącą, Opiekunem Projektu oraz wykonawcami
uczestniczącymi w projekcie.
4. Do naboru należy przedłożyć następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

list motywacyjny;
życiorys – curriculum vitae;
kserokopie dokumentów potwierdzonych wymagany staż pracy;
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych;
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Koordynatora/ki
Projektu
8. inne dokumenty świadczące o predyspozycjach i umiejętnościach przydatnych na w/w
stanowisku:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr
22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie ul. Żabia 1, 42 -200 Częstochowa, lub wysłać pocztą z
e-mail: sp22@edukacja.czestochowa.pl
strona WWW: sp22.ids.czest.pl
tel/fax 034/3246224
42-202 Częstochowa, ul. Żabia 1
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dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Koordynatora/ki Projektu pn. WSPARCIEWIEDZA-SUKCES” w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie, w
terminie do dnia 24.02.2015 do godziny 13.00.
Dokumenty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie
po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), 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 (Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458):
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP
http://edukacja.bip.czestochowa.pl/ oraz http://www.sp22.ids.czest.pl/ , a także na tablicy
informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie.
O wynikach oceny formalnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo.
Konkurs odbędzie się dnia 25.02.2015 r. o 14.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 22 im.
Gabriela Narutowicza w Częstochowie przy ul. Żabia 1.
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