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STAROSTA NOWODWORSKI

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy zdnia2T listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych (t.j. Dz.
U .220 \6 r . , po2 .9021

ogfasza nab6r na wolne stanowisko urzqdnicze
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdafiskim

ul. gen. Wladyslawa Sikorskiego 23

l. OkreSlenie stanowiska urzqdniczego - 1 miejsce - pelny etat:

1. Stanowisko ds. pozyskiwania Srodk6w pozabudietowych
w Zespole ds. pozyskiwania Srodk6w pozabud2etowych promocji, turystyki isportu

2' Nab6r dotyczy zatrudnienia w petnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrze2eniem,
2e umowa na czas nieokre6lony mo2e byi poprzedzona umowA na czas okredlony.

ll. Kandydat przystqpujqcy do naboru winien spelnia6 nastqpujqce wymagania:

L. Wvmagania niezbedne:
1) wyksztatcenie wy2sze,
2) co najmniej 3-letnista2 pracy,
3)wiedza o96lna na temat powiatu Nowodworskiego,
4) szeroka wiedza na temat aplikowania o Srodki zewnetrzne,
5) do6wiadczenie w przygotowywaniu wniosk6w aplikacyjnych i ich bie2qcej obstudze wraz

z kofcowym rozliczaniem,
6) doSwiadczenie w praqy w zespole projektowym,
7) obywatelstwo polskie,
8) pelna zdolnoSi do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych,
9) nieposzlakowana opinia,
10) niekaralnoSi za przestepstwa Scigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne przestepstwo

. skarbowe,
11)stan zdrowia pozwalajqcy na prace na ww. stanowisku,
12) prawo jazdy kat. B.

2. Wvmagania dodatkowe:
1) wiedza z zakresu ustawy o samorzqdzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych,

ustawy Prawo zam6wied publicznych oraz Kodeksu postepowania administracyjnego,
2) znajomoSi jqzyk6w obcych,
3) odpowiedzialnoSi, skrupulatnoSi, rzetelno6i, komunikatywno6i, samodzielno6i,

zaanga2owanie.

lll. Zakres zadari podstawowych wykonywanych na stanowisku:
1)bie2qce Sledzenie dziatari zewnetrznych umo2liwiajqcych pozyskiwanie Srodk6w

pozabud2etowych, krajowych i zagranicznych, w tym unijnych,
2) przygotowywanie wniosk6w aplikacyjnych iich bie2qca obsfuga wrazzkoficowym

rozliczaniem,
3)wsp6tpraca z innymiwydzialami, zespotami isamodzielnymistanowiskami pracy

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdaiskim w celu pozyskiwania Srodk6w
na realizacjq ich zada6,
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4) wsp6fpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Nowodworskiego w zakresie
przygotowywa nia wn iosk6w w cel u pozyskiwa nia Srodk6w poza bud2etowych,

5) tworzen ie bazy potencja I nych lrodel pozyskiwa n ia Srod k6w pomocowych,
6) planowanie bud2etowe.

lV. Warunkipracy:
L. Praca w pomieszczeniu biurowym na ll piqtrze w siedzibie Starostwa powiatowego w Nowym

Dworze Gdafiskim przy ul. gen. Wt. Sikorskiego 23.
2. Praca przy monitorze ekranowym powy2ej 4 godzin dziennie.
3. Obsluga urzqdzert biurowych.

V. Warunkiem wziqcia udziafu w rekrutacji jest zloienie nastqpujqcych dokument6w:
L) podstawowe dane zawarte w dowodzie osobistym,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaiqcej siq o zatrudnienie,
3)2yciorys (CV) i list motywacyjny,
4) kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztalcenie, posiadane doswiadczenie,

kwa I ifikacje i umieiqtnoSci ( uwierzyte I nione przez ka ndydata ),
5) kopie Swiadectw pracy (uwierzytelnione przez kandydata),
6)oswiadczenie o stanie zdrowia pozwalaiqcym na pracq na ww. stanowisku,
7) oSwiadczenie o pelnej zdolnoScido czynnoSci prawnych, korzystaniu z pefni praw

publicznych, niekaralnodci za przestepstwa Scigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne
przestepstwo ska rbowe,

8) oSwiadczenie o nieposzlakowanej opini i ,
9)o5wiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w

rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29.08.7997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
22016 r., poz.922l.

Dokumenty nale2y skladai w zamkniqtej kopercie z dopiskiem ,,Nab6r na stanowisko ds.
pozyskiwania Srodk6w pozabudietowych w Zespole ds. pozyskiwania Srodk6w pozabudietowych
promocji, turystyki i sportu " w terminie do dnia 25 lipca 201G roku w sekretariacie - pok6l niZ0
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdadskim ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 23
do go{2. L530. Decyduje data wplywu oferty do Starostwa.

wskainik zatrudniania os6b niepelnosprawnych w starostwie, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, w miesigcu poprzedzajqcym nab6r

na powyisze stanowisko jest wyiszy nii 6%.
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