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OGŁOSZENIE O NABORZE  

Stowarzyszenie Kraina św. Anny poszukuje pracownika na wolne stanowisko: 

Specjalista ds. projektów 

Zakres głównych 

obowiązków 

1. Współpraca z partnerem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

2. Organizacja szkoleń w związku z konkursami: Działaj Lokalnie, Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 

3. Doradztwo potencjalnym wnioskodawcom na etapie składania wniosków do konkursów j/w. 

4. Przeprowadzenie ocen formalnych. 

5. Sporządzanie projektów umów grantowych. 

6. Koordynacja zadań na etapie wyboru projektów przez Komisję.  

7. Organizacja spotkań dla grantobiorców w zakresie podpisania umów oraz szkoleń dla 

grantobiorców z zakresu realizacji grantów. 

8. Prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektów z przyjętymi harmonogramami  

i budżetami ujętymi we wnioskach. 

9. Bieżący kontakt z grantobiorcami dotyczący poprawności zawieranych przez nich umów 

wolontariackich, oraz innych spraw związanych z realizacją projektu.  

10. Kontakt z grantobiorcami w/s skierowania projektów do poprawy.  

11. Kontrola merytoryczna i finansowa projektów realizowanych przez grantobiorców DL. 

12. Przygotowanie artkułów w tym prowadzenie zakładki „Działaj Lokalnie”, „FIOpolskie” na stronie 

www.annaland.pl, w tym umieszczanie wszelkich informacji o działaniach Stowarzyszenia  

w zakresie konkursów. 

13. Odpowiedzialność za rzeczowo-finansową realizacje projektów ze strony Operatora Konkursów. 

14. Przygotowanie ofert na konkursy skierowane dla Grantodawcy m.in. Działaj Medialnie, 

Opowiedz…, i inne. 

15. Podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania 

problemów w realizacji projektu przez grantobiorców. 

16. Sporządzenie wspólnie z Koordynatorem ds. rozliczenia projektu raportu okresowego, końcowego 

merytoryczno-finansowego w oparciu o raporty grantobiorców.  

17. W konkursie FIO przygotowanie prezentacji multimedialnej na zakończenie programu. 

18. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Stowarzyszenie związanych  

z Konkursem Działaj lokalnie i FIOpolskie. 

19. Realizacja projektu: „Annogórska moc ziół” w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTEREG V-A Republika Czeska-Polska  

w tym m.in: 

a. Organizacja spotkania zespołu roboczego; 

b. Organizacja kampanii edukacyjnej, konkursu fotograficznego oraz wyjazdu studyjnego; 

c. Nadzór nad wykonaniem materiałów promujących projekt. 

d. Przeprowadzenie zapytań ofertowych. 

e. Odpowiedzialność za rzeczowo-finansową realizacje projektu.  

f. Rozliczenie projektu. 

g. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Stowarzyszenie związanych  

z projektem. 

Wymagania 

Konieczne 

1. Wykształcenie minimum średnie. 

2. Znajomość obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny.  

3. Dobra obsługa komputera, urządzeń peryferyjnych, sprzętu biurowego oraz programów (edytora 

tekstu, arkusze kalkulacyjne itp.). 

4. Znajomość podstaw rachunkowości. 

http://www.annaland.pl/
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Wymagania 

Pożądane 

1. Znajomość problematyki obszarów wiejskich. 

2. Doświadczenie w pracy w instytucji finansowanej ze środków funduszy UE. 

3. Znajomość jednego z języków urzędowych UE w stopniu komunikatywnym. 

4. Prawo jazdy kat. B. 

Dodatkowo mile 

widziane  

1. Umiejętność obsługi programów graficznych i biurowych MS Office. 

2. Obsługa Facebooka. 

3. Doświadczenie we wdrażaniu projektów z funduszy zewnętrznych. 

4. Umiejętność wyszukiwania, stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących 

przepisów, w szczególności regulujących sprawy realizowane na zajmowanym stanowisku. 

5. Posiadania wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania. 

Predyspozycje 

osobowościowe 

1. Łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, także w komunikacji telefonicznej i 

mailowej. 

2. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i samodzielność w realizacji zadań.  

3. Dokładność i systematyczność, kreatywność. 

4. Umiejętność pracy w zespole. 

Warunki 

zatrudnienia 

1. Wymiar czasu pracy – pełny etat. Wysokość wynagrodzenia informacja u osoby do kontaktu. 

2. Umowa na czas określony z możliwością dalszej współpracy. 

3. Miejsce pracy: siedziba LGD: Biuro – Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, obszar LGD Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny. 

4. Przewidywane termin zatrudnienia: grudzień 2019 / styczeń 2020. 

Wymagane 

dokumenty 
1. CV wraz z umotywowaniem chęci podjęcia pracy w Stowarzyszeniu; 

Dodatkowe 

dokumenty 

1. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe,  

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  

3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, umowach wolontariackich. 

Termin i Miejsce, 

składania 

dokumentów 

09.12.2019 r. do godz. 13.00 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1, Pokój 228, 47-303 Krapkowice 

ETAPY naboru: 

1. Złożenie dokumentów przez kandydatów – ocena formalna; 

2. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną (zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub na adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej); 

3. Ewentualnie – kontakt mailowy pani Dyrektor w/s dodatkowych pytań rekrutacyjnych w celu 

poznania kandydata; 

4. Ogłoszenie o wyborze kandydata na stronie www.annaland.pl. 

 

 

 

Dodatkowe informacje:  

1. CV, List Motywacyjny oraz inne dokumenty można przesyłać na adres mail: 

annaland@annaland.pl, lub składać w biurze Stowarzyszenia lub przysyłać pocztą na adres 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1, Pokój 228, 47-303 Krapkowice.  

Zamknięte w kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko”. 

2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą ochrony danych osobowych.  

http://www.annaland.pl/
mailto:annaland@annaland.pl
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3. Aplikacje, które wpłyną lub zostaną złożone do Biura Stowarzyszenia po wyżej określonym 

terminie nie podlegają rozpatrzeniu.  

5. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.  

6. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.annaland.pl  

 

Osoba do kontaktu  

Sprawę prowadzi ze strony Stowarzyszenia Ewa Maria Piłat – Dyrektor, tel. 77 44 67 130 lub 131, mail: 

annaland@annaland.pl 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 

http://www.annaland.pl/
mailto:annaland@annaland.pl

