
WÓJT GMINY MIED�NO

OG£ASZA NABÓR

NA SAMODZIELNE STANOWISKO
ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich

(umowa o pracê na okres próbny 3 miesiêcy z mo¿liwoœci¹ 
przed³u¿enia na czas okreœlony,  a nastêpnie nieokreœlony)

1. Wymagania niezbêdne na stanowisku:

 - wykszta³cenie wy¿sze;
 - znajomoœæ programów i funduszy europejskich dotycz¹cych rozwoju obszarów wiejskich
 - przygotowanie w zakresie pozyskiwania œrodków unijnych;
 - umiejêtnoœæ samodzielnego przygotowywania wniosków;
 - pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;
 - niekaralnoœæ za przestêpstwo pope³nione umyœlnie;
 - znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego w stopniu zaawansowanym;
 - bieg³a znajomoœæ obs³ugi komputera.

2. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

 - kursy lub studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych;
 - 2 -letni sta¿ pracy;
 - znajomoœæ obs³ugi programów graficznych;
 - doœwiadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania œrodków unijnych;
 - dok³adnoœæ i starannoœæ w wykonywaniu obowi¹zków;

3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku:

 - gromadzenie informacji o Gminie oraz przygotowywanie materia³ów promuj¹cych Gminê;
 - redagowanie serwisu internetowego Gminy;
 - analiza programów umo¿liwiaj¹cych pozyskiwanie dofinansowania pod k¹tem potrzeb
   Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy;
 - opracowywanie i sporz¹dzanie wniosków i projektów o pozyskanie œrodków finansowych;
 - pomoc, doradztwo i wspó³praca przy sporz¹dzaniu wniosków i realizacji
   programów dla jednostek organizacyjnych Gminy;
 - pomoc rolnikom z terenu Gminy w pozyskiwaniu œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej;
 - nawi¹zywanie kontaktu z inwestorami oraz wsparcie inicjatywy inwestora
   od pierwszego kontaktu do rozpoczêcia inwestycji;
 - organizowanie wspó³pracy z zagranic¹;
 - wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi;
 - prowadzenie innych spraw wynikaj¹cych z przepisów szczególnych lub delegacji Wójta;

4. Wymagane dokumenty:

 - List motywacyjny;
 - CV ( wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe);
 - zaœwiadczenie o niekaralnoœci;
 - kserokopia dyplomu ukoñczenia studiów oraz innych dokumentów
   potwierdzaj¹cych kwalifikacje;
 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie.



Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ w siedzibe Urzêdu Gminy, 42-120 MiedŸno ul. U³añska 25
 ( pok. 18 ) lub poczt¹ na adres Urzêdu z dopiskiem „Dotyczy naboru na SAMODZIELNE 
STANOWISKO ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich” w terminie do dnia:
2 kwietnia 2007 roku do godziny 15.00.

Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu po wy¿ej wymienionym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny byæ opatrzone klauzul¹:

“wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
Dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.) oraz ustaw¹ z dnia 22 
marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
Poz. 1593 z póŸn.zm.)”.
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