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1. Nazwgi adres jednostki:
Gmina Dzierzgowo
ul. Tadeusza KoSciuszki 1
06-520 Dzierzgowo

2. Forma zatrudnienia:
SPECJALISTA DS. MONITORINGU I PROMOCJI: praca wykonywana na podstawie umowy
cywilno-prawnej (umowa zlecenie) w ramach rcalizacji Projektu ,,Maluch na starcie"

. wsp6lfinansowanych w ramach Dzialania 9.I ,,Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i
a -

zapewnienie wysokiej jakoSci ustrug edukacyjnych Swiadczonych w systemie oSwiaty",
Poddzialania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nier6wnoSci w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej " Programu Operacyjnego Kapit aN Ludzki 2007 -20|3 .

3. Kandydaci powinni spelniad nastqpuj4ce wymagania:
o Obywatelstwo polskie
o Wyksztalcenie vry?szepedagogiczne
. Posiadanie pelnej zdolnoSci prawnej, orazkorzystartie zpelni praw publicznych
o SamodzielnoS6 i dobra organizacjapracy
o Bardzo dobra znajomoS6 obslugi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
o Wiedza i doSwiadczenie w zakresie projekt6w Unijnych w tym POKL
. UmieiQtnoSd interpretowaniaprzepis6wprawnych
o Znajomo(i(, zasad funkcjonowania samorz4du terytorialnego oraz poszczeg6lnych

ustaw znimzwiryanych

, t Prawo jazdY kat. B

4. Zakres zadan w projekcie:
Wykonywanie nastgpuj4cych czynnoSci w wymiarze 40 godzin w miesi4cu na okres 14
miesigcy.

o DbaloS6 o prawidlowoSd oznaczeh w projekcie na wszystkich dokumentach
projektowych i w miejscu realizacji projektu,

o Kontakty zna\czycielami, rodzicami i uczniami,
o Wykonywanie zadah zleconych przez Koordynatora,



. Monitorowanie wskaZnik6w projektu i rezultat6w,
o Przygotowanie ibie2qca analiza ankiet ewaluacyjnych.

5. Wymagane dokumenty:
o Podanie o przyiqcie na proponowane stanowisko
o Kserokopie dyplom6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie oraz kserokopie

zalwiadczeri o ukoriczonych kursach i szkoleniach
o OSwiadczenie o niekaralnoSci i posiadaniu pelnej zdolnoSci o nastgpujqcej tresci:

,, OSwiadczarn, 2e nie bylemlbyLan karunylkarana za przestEpstwa popelnione
umySlnie i nie toczy siq przeciwko mnie postEpowanie karne',

,,OSwiadczam, 2e posiadam pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych i korzystam z
pelni praw publicznych ( zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach
samorz4dolvych Dz. U. 22008r. Nr. 223 poz.I45B ze zm)

o OSwiadczenie dotycz4ce zgody naprzetwarzanie danych osobowych o tresci:

',,Wyrazam zgodq na przetwarzanie darrych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbEdnych do realizacji procesy rekrutacji na stanowisko Specjalista
ds. monitoringu i promocji projektu w ramach realizacji Projektu ,,Maluch na
starcie" Programu KapitaL Ludzki 2007-2013,Podzialanie 9.1.1 zgodnie zustawaz
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101 poz. 926
ZE ZM.\,,

6. Miejsce i termin skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty naleZy skladai osobiScie w terminie do 30.04.2014r. do godz. 10:00 w
urzEdzie Gminy Dzierzgowo, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, 06-520Dzierugowo.

Dokumenty, kt6re wplynq do Urzgdu Gminy w Dzierzgowie po wyzej okreslonym terminie nie
bgdqrozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru bqdzie umieszczona na podstronie Przedszkole ,,Maluch na
statcie" strony internetowej UrzEdu Gminy Dzierzgowo oraz tablicy ogloszet'r UrzEdu Gminy
Dzierzsowo.


