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Zarząd Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Nazwa stanowiska pracy: Koordynator projektu współpracy Marka Lokalna na BIS (MLBIS) 

 

Wymagania ogólne (niezbędne):  

 

1. Ukończony 18 rok życia. 

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych.  

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

 

1. Minimum wykształcenie średnie. 

2. Znajomość problematyki i roczne doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów  

z udziałem środków UE. 

3. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office i Internetu. 

4. Znajomość i doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych (m.in. Facebook, 

Instagram, Youtube). 

5. Rozwinięte umiejętności interpersonalne. 

6. Zmysł organizacyjny, inicjatywa, kreatywność.  

7. Samodzielność w wykonywaniu obowiązków. 

8. Prawo jazdy kategorii B. 

9. Umiejętność redagowania pism. 

 

Inne oczekiwania: 

 

1. Gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

2. Gotowość do pracy w terenie. 
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Zakres obowiązków: 

1. Nadzór nad wdrażaniem i finansowaniem projektu. 

2. Stała współpraca z koordynatorem LGD3 oraz przedstawicielami Partnerów Projektu. 

3. Opracowywanie i dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz informacyjnych. 

4. Prowadzenie promocji obszaru LGD, w tym lokalnych produktów i usług. 

5. Redagowanie notatek prasowych, stała współpraca z mediami w zakresie promocji obszaru 

6. Organizowanie tematycznych spotkań i konferencji. 

7. Organizowanie imprez markowych, wydarzeń kulturalnych, wydarzeń promocyjnych. 

8. Świadczenie usług doradczych w zakresie kreowania i promocji produktów lokalnych i usług. 

9. Realizowanie zadań wynikających z partnerstwa w projekcie m.in.: 

a) monitorowanie projektu współpracy, 

b) inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych projektu, 

c) stała współpraca z pracownikami partnerskich LGD, wyznaczonymi do kontaktu,   

d) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, 

e) przygotowanie i przeprowadzenie procesu wyboru wykonawców zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

f) koordynowanie realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu,  

g) rozliczanie zrealizowanych zadań, 

10. Monitorowanie i ewentualne opracowanie programu naprawczego realizowanego projektu. 

11. Branie udziału w szkoleniach i konferencjach wynikających z zakresu obowiązków. 

12. Inne zadanie powierzone przez kierownika biura bądź Zarząd. 

 

Warunki pracy:  

 

1. Wymiar czasu pracy – pełny etat  

2. Miejsce pracy: Centrum Marki Lokalnej, ul. Rynek 8 Miasteczko Śląskie, obszar LGD „Leśna 

Kraina Górnego Śląska”, obszar LGD „Brynica to nie granica”. 

3. Przewidywane zatrudnienie: umowa o pracę na zastępstwo na okres od 01.07.2021r.  

do 30.06.2022r. 
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Wymagane dokumenty:  

 

1. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej. 

CV powinno zostać opatrzone klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji 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)” 

2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań ogólnych. 

3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje. 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy. 

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.  

6. Oświadczenie w zakresie RODO. 

 

 

Składanie ofert:  

 

1. Oferty należy składać elektronicznie na adres k.sozanska@lesnakrainalgd.pl, w Biurze LGD 

„Leśna Kraina Górnego Śląska” ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin (w godzinach pracy biura) 

lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, 42-286 

Koszęcin, ul. Szkolna 13 (liczy się data wpływu przesyłki do biura LGD), w terminie  

do czwartku, 24 czerwca 2021r. do godziny 16:00.  

2. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.  

3. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. 

4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni o miejscu  

i czasie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. 
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