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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 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej PO KL

Gmina Jednorożec ul. Odrodzenia 14, 06-332 Jednorożec reprezentowana przez
Wójta Gminy Jednorożec Michał Lorenca ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika
Projektu w projekcie „Jednorożec Potrzebuje Przedszkola” realizowanego przez
Gminę Jednorożec ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do obowiązków na tym stanowisku należeć będzie:
●

●

●

●

●

●

●

Koordynowanie prac zespołu projektowego,
Nadzór nad prawidłową realizacją projektu,
Kontakt z partnerami i podwykonawcami
Sporządzanie zapytań projektowych i realizacja procedur przetargowych, wybór
dostawców/wykonawców usług zgodnie z zasadą konkurencyjności
Kontrola nad dokumentacją projektu
Współpraca z Instytucją Pośredniczącą
Współpraca z działem organizacji szkoleń oraz rozliczania projektów - w ramach swojego
zakresu działań

Nasze oczekiwania:
●

●

●

●

●

●

●

●

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów dla JST
Wiedza i praktyczne doświadczenie w zakresie metodologii zarządzania projektami
Wykształcenie wyższe, znajomość języka angielskiego (poziom komunikatywny)
Minimum roczny staż pracy pedagogicznej
Bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakietów Office
Samodzielność w podejmowaniu decyzji i wysoki poziom umiejętności organizacyjnych
Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
Czynne prawo jazdy kat. B
Oferty składamy: od: 20.05.2013 do 27.05.2013 do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu
Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec; otwarcie w dniu 28.05.2013 r.
o godz. 8.00
Data składania ofert:
2013-05-27 15:30:00
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