
Ogłoszenie   
Wójta Gminy Kroczyce  

o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora  

ds. monitoringu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

 

 

1. Wymagania niezbędne 

  1) obywatelstwo polskie, pełna zdolno ć do czynno ci prawnych i korzystania z pełni   praw 

publicznych 

  2) niekaralno ć za umy le przestępstwo cigane z oskarżenia publicznego lub umy le 
przestępstwo skarbowe 

  3) wykształcenieŚ wyższe preferowane administracyjne, prawnicze 

  4) co najmniej 2 – letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej 

  5) nieposzlakowana opinia 

  6) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku 

2. Wymagania dodatkowe 

  1) znajomo ć niżej wymienionych przepisów:  

    - kodeks postępowania 

   - ustawa o samorządzie gminnym 

   - ustawa o dostępie  do informacji publicznej 

   - znajomo ć przepisów i ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójno ci finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014 – 2020 

   - znajomo ć zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w 
szczególno ci trwało ci i monitoringu projektów 

   - znajomo ć dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa ląskiego 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym zasad monitoringu i trwało ci projektów 

   - znajomo ć zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

   - znajomo ć Kodeksu Cywilnego w zakresie realizacji umów, w szczególno ci gwarancji, 
rękojmi itp.  



3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 

  1) obsługa umów w zakresie obowiązków z nich wynikających po zakończeniu realizacji 
zadania, w tym m.in.: 

    - kwestii dotyczących gwarancji, rękojmi i zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia 

  2) monitorowanie projektów w okresie trwało ci poprzez m.in. monitoring wskaźników 
produktu i rezultatu 

  3) obsługa wniosków o udostępnienie informacji publicznej, petycji oraz realizacja innych 

obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 

  1) praca w budynku Urzędu Gminy 

  2) pomieszczenia biurowe usytuowane na parterze budynku 

  3) stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, biurko, szafy, telefon, krzesło obrotowe, 
odpowiednie o wietlenie 

  4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy 

 5. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

 W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźniki zatrudnienia osób  
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% 

6. Wymagane dokumenty: 

  1) list motywacyjny 

  2) życiorys CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej 

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

  4) własnoręcznie podpisane o wiadczenie oŚ  

    -   nieposzlakowanej opinii 

    - braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umy lne przestępstwo cigane z    
oskarżenia publicznego lub umy le przestępstwo skarbowe 

    - posiadanie pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych i korzystaniu z pełni praw  
publicznych 

     




