Projekt „PWP-Kompleksowy PROGRAM ROZWOJOWY dla VI LO w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim realizowany
w oparciu o adaptacje włoskich rozwiązań w nauczaniu na etapie szkoły średniej” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE KONKURSU NA KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ PROJEKTEM
Tytuł projektu: „PWP- Kompleksowy Program Rozwojowy dla VI LO w ZSP nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim realizowany w oparciu o adaptację włoskich rozwiązań
w nauczaniu na etapie szkoły średniej” jest realizowany w ramach POKL, Priorytet IX.
Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych.
Przedmiot zamówienia: usługa – Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
projektu
I. Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wykształcenie – wyższe;
znajomość zasad finansowania, rozliczania projektów UE;
znajomość sprawozdawczości projektów UE;
doświadczenie w pracy biurowej;
dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel’a);
znajomość języków obcych (mile widziana znajomość języka włoskiego).

II. Przedmiot i zakres świadczonej usługi:
Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres obowiązków
Specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń projektu w projekcie „PWPKompleksowy Program Rozwojowy dla VI LO w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
realizowany w oparciu o adaptację włoskich rozwiązań w nauczaniu na etapie szkoły
średniej”.
Do obowiązków Specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń projektu będzie należało
m.in.:


kontrola nad sposobem prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej
projektu,



zarządzanie kosztami i czasem,



zarządzanie komunikacją i dostawami,
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sprawozdawczość wskaźników,



zaprojektowanie systemu (właściwych narzędzi, m.in. kart pracy, list obecności)
monitoringu (rzeczowego i finansowego),



opracowywanie raportów całościowych oraz sprawozdań o charakterze
wewnętrznym i zewnętrznym,



przygotowywanie oraz weryfikacja poprawności w zakresie finansowym
wniosków o płatność,



kontrola zgodności ponoszonych wydatków z założeniami projektu zawartymi
we wniosku,



weryfikacja wydatków
z wytycznymi,



elastyczne reagowanie oraz podejmowanie działań w przypadku wystąpienia
trudności finansowych oraz ciągły kontakt z Managerem projektu.

w

zakresie

ich

dokumentowania

i

zgodności

III. Oferta kandydata powinna zawierać:
1. Curriculum Vitae
2. List motywacyjny
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji z godnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz.
883 z późn. zm.)
IV. Opis procedury wyłonienia kandydata:
Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilno-prawna
na okres trwania projektu w wymiarze 80h/ miesięcznie, na kwotę 1950,00 zł/miesiąc
(brutto). Należność zostanie zrealizowana po podpisaniu umowy o dofinansowanie
oraz otrzymaniu środków od IOK.
V. Pozostałe informacje dotyczące konkursu:
Informacje o wyniku konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej Lidera
Projektu.
VI. Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem:
1. Miejsce: Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 7/9.
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VII.Termin: do dnia 10.04 2014 roku do godz.12.00.
2. Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym
w pkt. VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko
Specjalisty ds. sprawozdawczości i rozliczeń projektu w projekcie pod
tytułem „PWP- Kompleksowy Program Rozwojowy dla VI LO w ZSP nr 2
w Piotrkowie Trybunalskim realizowanym w oparciu o adaptację włoskich
rozwiązań w nauczaniu na etapie szkoły średniej”.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godz. 12.30.
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