
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA KOORDYNATORA PROJEKTU  

TERMIN NABORU: 30.04.2014- 09.05.2014 

 
Ogłaszający/ przedmiot ogłoszenia: 

Stowarzyszenie  Ekologiczno- Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”  

34-143 Lanckorona 114,  adres do korespondencji: Gościniec 4 żywiołów,  34-143 Lanckorona 587 

tel. 33 843 62 18, e-mail: nabursztynowymszlaku@gmail.com  

NIP 5512359497,  REGON 356799993 

w ramach projektu: Spółdzielnie socjalne jako forma ochrony i promocji dziedzictwa 

kulinarnego obszarów LGD „Gościniec 4 Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”  w ramach 

dofinansowania ze środków funduszu grantowego w ramach projektu w ramach Projektu Nr 

URP/SPPW/1.1/KIK/09 PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej 

mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski 
 

ogłasza nabór kandydatów na: 

KOORDYNATORA PROJEKTU  Spółdzielnie socjalne jako forma ochrony 

 i promocji dziedzictwa kulinarnego obszarów LGD „Gościniec 4 Żywiołów” 

 i LGD „Dolina Raby”   
 

Szczegóły:  umowa zlecenie w okresie od V.2014 do V.2015. 

 

Wymagania niezbędne: 

 obywatelstwo polskie, 

 korzystanie z pełni praw publicznych, 

 niekaralność, 

 nienaganna opinia, 

 wykształcenie min. średnie 

Wymagania dodatkowe: 

 doświadczenie w zarządzaniu projektami  

  prawo jazdy kat. B  

  znajomość języka angielskiego w stopniu min. dobrym 

 obsługa komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, mile widziana znajomość 

programu graficznego)  

 obsługa urządzeń biurowych 

 predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej, 

samodzielność, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność oraz wysoka kultura 

osobista. 

Zakres podstawowych obowiązków: 

 zapoznanie się z projektem PLM oraz dokumentacją projektową min. umową  

 rekrutacja osób zainteresowanych założeniem lub członkostwem w spółdzielni socjalnej   

 kontakt i współpraca z beneficjentami, koordynacja doradztwa 

 organizacja szkoleń ( merytoryka, dobór wykładowców według procedur oraz zgodnie z 

ustalonymi kryteriami, kontakt i współpraca z wykładowcami, przygotowanie dokumentacji, 

sprawozdawczość) 

 przygotowanie oraz założenie dokumentów  - spółdzielnia socjalna- 10-15 osób 

posiadających umiejętności w zawodzie kucharza i sprzedaży 
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 koordynacja terminów zakupów środków trwałych przewidzianych w projekcie 

 koordynacja terminów oraz realizacji ćwiczeń modelowych sprzedażowo  - produkcyjny 

 koordynacja nad realizacją zakupu oraz druku materiałów promocyjnych ujętych w 

projekcie 

 wykreowanie 8 nowych produktów lokalnych gotowych do sprzedaży z udziałem 

pracowników kuchni   

 współpraca 25 osób i podmiotów z różnych sektorów z obszarów obu LGD, w tym z 4 

szkołami 

 koordynacja prowadzenia ćwiczeń w zakresie sprzedaży żywnościowych produktów 

lokalnych (także z innych producentów lokalnych) poprzez kanały dystrybucji projektu 

PLM, w tym restauracje i szkoły na obszarach LGD 

Zakres odpowiedzialności:  

- odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu w zakresie harmonogramu 

(prawidłowe terminy realizacji) oraz wydatkowanie  środków zgodnie z budżetem projektu  

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 życiorys CV, 

 kwestionariusz osobowy, 

 kserokopie świadectw pracy, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

 inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe, 

Informacje dodatkowe: 
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze stowarzyszenia „Gościniec 4 

żywiołów” pod adresem: 34-143 Lanckorona 587 w terminie od 30.04.2014 do 09.05.2014 od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 osobiście lub listem poleconym z 

dopiskiem „oferta pracy- KOORDYNATOR PROEJEKTU”. W przypadku listu poleconego 

decyduje data wpływu do biura stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.  

 

Dokumenty, które wpłyną do siedziby stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną 

zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej www.gosciniec4żywiołów.pl . 

 
 

 

http://www.gosciniec4żywiołów.pl/

