
 

 

Stara Rossocha, dnia 5 listopada 2018 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 2/KP/2018/LGD9 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza nabór na stanowisko: 
Animatora Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – umowa zlecenie. 

 
I. Miejsce wykonywania pracy: 

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 

II. Rodzaj zatrudnienia: 

 Umowa zlecenie 

 Okres trwania umowy zlecenie: 18 miesięcy (II połowa listopada 2018 r. – kwiecień 2020 r.) 

 Usługa będzie wykonywana w ilości 10 godzin miesięcznie w uzgodnieniu ze zleceniodawcą. 

 

III. Wymagania: 

 wykształcenie średnie, 

 doświadczenie w pracy biurowej, 

 biegła znajomość obsługi komputera w zakresie: pakietów biurowych, programów do 

przygotowywania prezentacji, poczty elektronicznej, Internetu, narzędzi on-line do tworzenia 

ankiet, 

 czynne prawo jazdy kat. B,  

 doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

 komunikatywność i zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji. 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 umawianie spotkań/konsultacji,  

 organizacja szkoleń,  

 wysyłanie wiadomości,  

 pilnowanie grafiku działań Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, promocja 

działań Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,  

 zbieranie potrzeb przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,  

 współpraca z firmami realizującymi zadania Lokalnego Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości. 

 

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 życiorys – curriculum Vita, 

 list motywacyjny, 

 dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe umiejętności 

kandydata, 

 ofertę złożoną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia, 



 

 

 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  

o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 

 

VI. Pozostałe informacje: 

 wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data 

wpływu oferty do biura LGD), 

 termin składania ofert: 5-12 listopada 2018 r.,  

 oryginały dokumentów powinny zostać podpisane przez kandydata zaś kopie dokumentów 

powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, 

 wynik procesu rekrutacji zostanie opublikowany na stronie www.krainarawki.eu w ciągu 7 dni 

od dnia zakończenia naboru.  

 

http://www.krainarawki.eu/

