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Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie ogłasza konkurs na 

stanowisko:  Doradca ds. projektów 

w wymiarze etatu: pełnym 

w biurze RLGD Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka  
 

1. Wymagania konieczne: 

a. Wykształcenie min. średnie 

b. Staż pracy min. 1 rok, 

c. Nieskazanie prawomocne za przestępstwo umyślne 

d. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 

e. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku 

f. Znajomość procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów 

realizowanych przez RLGD PB, 

g. Biegła umiejętność posługiwania się edytorem tekstu WORD, EXCEL, 

PowerPoint, 

h. Wiedza i doświadczenie z zakresu wdrażania programów oraz projektów 

współfinansowanych ze środków UE,   

i. Umiejętność pracy w zespole, 

j. Prawo jazdy kat. B    

 

2. Wymagania pożądane:  

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bezpośrednią obsługę 

potencjalnych beneficjentów w ramach realizowanych przez RLGD PB naborów. Będzie  

również odpowiadać za realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości 

finansowania działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, pomoc beneficjentom w 

przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, pomoc w rozliczaniu projektów, przygotowywanie 

sprawozdań dotyczących ww. działań.    

 

Ważniejsze obowiązki: 

Prowadzenie spraw związanych z naborem wniosków oraz oceną i wyborem operacji przez     

 RLGD PB w tym: 

-  prowadzenie działań informacyjnych, doradczych i szkoleniowych dot. projektów 

-  przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się o dofinansowanie 

-  obsługa Rady 

-  realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.  

List motywacyjny oraz CV należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@rlgd-pb.pl, w 

terminie do dnia 25.06. 2016 r., wpisując w temacie wiadomości: „Nabór na stanowisko 

Doradcy ds. projektów”,  lub dostarczyć osobiście do biura RLGD-PB Łupawsko 12. 
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Podpisaną kopię listu motywacyjnego oraz CV, opatrzoną podpisaną klauzulą: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)” oraz pozostałe dokumenty należy 

dostarczyć na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną, o której kandydaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie.  
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