
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłasza konkurs na stanowisko: 

Dyrektor Biura LGD PDS 

w wymiarze etatu: 1 etatu 
miejsce pracy: Krzynia 

 

1. Wymagania konieczne: 

Kompetencje: 

− wykształcenie wyższe 

− bardzo dobra znajomość zasad podejścia Leader 

− udokumentowana znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację 

− biegła umiejętność posługiwania się komputerem (obsługa oprogramowania typu: Word, Excel, Power 

Point, Outlook Express) 

Doświadczenie:  

− doświadczenie w zarządzaniu zespołem 

− doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE o wartości 

powyżej 500 tys. zł 

− min. 5-cio letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym  

− min. 5-cio letnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów dofinansowanych ze środków 

UE 

 

2. Wymagania pożądane:  

Kompetencje: 

− doświadczenie we wdrażaniu podejścia LEADER  

− umiejętności i wiedza specjalistyczna: 

− umiejętność planowania i organizacji 

− umiejętność kierowania zespołem 

− umiejętność prowadzenia spotkań, szkoleń i prezentacji; 

− umiejętność zarządzania budżetem  

Doświadczenie: 

− doświadczenie w planowaniu/realizacji projektów infrastrukturalnych 

− doświadczenie w aktywizowaniu mieszkańców wsi 

− doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym  

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Osoba na tym stanowisku odpowiada za ogólną koordynację realizacji zadań LGD, sprawuje nadzór nad pracą 

Biura, zapewnia wysoką jakość obsługi beneficjentów, sprawuje nadzór nad realizacją budżetu LGD, 

nadzoruje pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów spójnych z LSR, terminową 

sprawozdawczość, przepływ informacji pomiędzy Biurem i władzami LGD, promocję LGD i Programu 

Leader. 

 

Obowiązki: 

− kierowanie pracą biura, 

− realizacja celów i zadań powierzonych przez Zarząd LGDPDS 

− prowadzenie sprawozdawczości z pracy Biura 

− prowadzenie działań promocyjnych LGDPDS i Programu Leader  

− kontrola poziomu zyskowności i kosztów realizacji wdrażanych projektów 

− reprezentacja LGDPDS na spotkaniach, D 

− dbałość o prawidłowe wydatkowanie środków budżetu LGDPDS 

− dokonywanie kontroli wydatkowania środków finansowych 

− prowadzenie właściwej polityki kadrowej Biura 

 

4. Wymagane dokumenty: 

− CV z dokładnym opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej  

− kopie dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i doświadczenie (np. świadectwa pracy, 

dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty szkoleń, referencje, inne dokumenty, które mogą być 

pomocne w ocenie spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu) 

− list motywacyjny opatrzony podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych  

− podpisana klauzula informacyjna RODO 



 

List motywacyjny oraz CV należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@pds.org.pl w terminie do dnia 

12 lipca 2019 r. do godziny 15.00, wpisując w temacie wiadomości: „Nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD 

PDS ”. 
 

Podpisaną kopię listu motywacyjnego oraz CV, opatrzoną podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO)” oraz pozostałe dokumenty, o które poprosi LGD PDS należy dostarczyć na ewentualną rozmowę 

kwalifikacyjną, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  

 

UWAGA: LGD PDS zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu. 

mailto:biuro@pds.org.pl

