
Urzqd Miasta i Gminy
w Chorzelach

ul. Stanislawa Komosinskiego 1, 06-330 Chorzele
Oglasza nabor

na wolne stanowiskopracy ds. inwestycji, zamowienpublicznych ifunduszy
unijnych

Nazwa stanowiska - stanowisko pracy ds. inwestycji, zamowien publicznych i funduszy
unijnych
Wymiar czasu pracy - / etat
Komorka organizacyjna - stanowisko pracy w Referacie Rozwoju Miasta i Gminy
w Chorzelach

Pracodawca zastrzega sobie mozliwosc zatrudnienia na czas okreslony.

2. Wymagania niezb^dne:
a. posiadanie obywatelstwa polskiego, Unii Europejskiej lub innego paristwa, ktdremu

na podstawie umow miedzynarodowych lub przepisdw prawa wspdlnotowego
przyslugujeprawo dopodjecia zatrudnienia na terytorium RP,

b. posiadanie pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw
publicznych,

c posiadanie stanu zdrowia pozwalajqcego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d. niekaralnosc za przestepstwo umyslnie scigane z oskarzenia publicznego lub za

umyslne przestepstwo skarbowe,
e. cieszenie sie nieposzlakowanq opiniq,
f. posiadanie: wyksztalcenia wyzszego, preferowane wyksztalcenie techniczne,
g. wymagane doswiadczenie zawodowe: co najmniej rok pracy w administracji

publicznej, doswiadczenie w zakresie:pozyskiwania srodkowJinansowych zfunduszy
unijnych, realizacji zamowien publicznych, prowadzenia i rozliczania
rzeczowo- finansowego inwestycji, przygotowywania umow, sporzqdzania rozliczeri
kosztow zrealizowanych inwestycji,

h. znajomoscprzepisdw ustaw: o samorzqdzie gminnym, prawo zamowienpublicznych,
prawo budowlane.

3. Wymagania dodatkowe:
a. zdolnosci organizacyjne, komunikatywnosc, dyspozycyjnosc, odpowiedzialnosc,
b. dokladnoscw wykonywaniu zadan.

4.Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
a. przygotowywanie dokumentdw i wykonywanie czynnosci zwiqzanych z prowadzonymi

inwestycjami i rozliczaniem rzeczowo- finansowym inwestycji oraz realizacjq
zamdwieri publicznych,

b. przygotowywanie dla instytucji wdrazajqcej programy unijne harmonogramdw,
sprawozdari i innych dokumentdw zgodnie z umowq o dqfinansowanie,

c. prowadzenie bazy danych dotyczqcychfunduszy unijnych dla potrzeb urzedu, w tym
danych dotyczqcych rodzajdw programdw ich kryteria i procedury, w zakresie
mozliwosci wsparcia przedsiewziec inwestycyjnych Urzedu jak i jednostek
organizacyjnych gminy srodkami zewnetrznymi,

d pozyskiwanie pozabudzeiowych srodkow zewnetrznych na zadania inwestycyjne
urzedu, ze szczegdlnym uwzglednieniem srodkow jinansowych z funduszy Unii
Europejskiej,

e. przygotowywanie wnioskdw aplikacyjnych do wszystkich dostepnych europejskich
programdw pomocowych,



/ wspdbpraca z komdrkami urzedu wzakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy
Unii Europejskiej,

g. prowadzenie obowiqzkowych dzialari promocyjnych do projektdw finansowanych ze
srodkow unijnych,

h. prowadzenie polityki informacyjnej w stosunku do przedsiebiorstw i instytucji
oswiatowych na terenie gminy, dotyczqcej mozliwosci pozyskiwania srodkow
jinansowych z UniiEuropejskiej,

I przygotowywanie projektdw uchwal i zarzqdzeri, zwiqzanych z wykonywanymi
zadaniami,

j. przygotowywanie wnioskdw o refundacje poniesionych wydatkdw w ramach
projektdw unijnych oraz wnioskdw oplatnosc zaliczkowq.

k. wykonywanie czynnosci i sporzqdzanie dokumentacji, w zwiqzku z realizacjq
zamdwieri publicznych i zamdwieri ponizej rdwnowartosci 14 000 euro, zgodnie
z przepisami prawa i regulacjami wewnetrznymi urzedu,

I udzial wpracach komisji przetargowych i sporzqdzanie niezbednej dokumentacji

5. Wymagane dokumenty:
a. zyciorys (CV),
b. list motywacyjny,
c. kserokopie dokumentdw potwierdzajqcych wyksztalcenie iposiadane umiejetnosci,
d dyplom ukoriczenia studiowwyzszych -poswiadczone za zgodnosc z oryginalem,
e. oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej sieo zatrudnienie,
f. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetnosciach-

poswiadczoneza zgodnoscz oryginalem,
g. dokumenty potwierdzajqce przebieg pracy zawodowej- poswiadczone za zgodnosc

z oryginalem,
h. oswiadczenie zlozone pod odpowiedzialnosciq karnq, dotyczqce posiadania pelnej

zdolnosci do czynnosci prawnych,
I oswiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych,
j. oswiadczenie o niekaralnosci za przestepstwo popelnione umyslnie, scigane

z oskarzenia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe.
k. oswiadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na w/w

stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac osobiscie w siedzibie Urzedu Miasta i
Gminy wChorzelach w sekretariacie Urzedu lub pocztq na adres Urzedu - 06-330 Chorzele
ul Stanislawa Komosinskiego 1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds.
inwestycji, zamdwieri publicznych i funduszy unijnych " w terminie do dnia 9 sierpnia
2013 r. do godz, 15.00
Aplikacje, ktore wpfynq do Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach po wyzej okreslonym
terminie nie bqdq rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru bedzie umieszczana na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. chorzele.bip.org.pl.) oraz na tablicy
informacyjnej w Urzedzie Miasta i Gminy wChorzelach przy ul. Stanislawa Komosinskiego 1
(hoi, przypunkcie informacyjnym).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegolowe CV (z uwzglqdnieniem
dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone klauzulq:

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dlapotrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 zpoz. zm.) oraz
ustawq z dnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorzqdowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458 z poz. zm.) .

Dokumenty osob, ktore niezostanq zatrudnione bqdq zniszczone.

-nf leata Szczepankowska


