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Zator 30.09.2019 r. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia  

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

„Koordynator mikroprojektu pod nazwą ,,Rowerem po Dolinie Karpia” 

realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska – Słowacja 2014-2020 

 

Wymagania konieczne: 

 Wykształcenie wyższe, 

 Znajomość obsługi komputera, 

 Prawo jazdy kat. B. 

Wymagania pożądane: 
1. Komunikatywna znajomość j. angielskiego, lub niemieckiego, lub 

słowackiego. 

Wymagane dokumenty: 
1. List motywacyjny, 

2. Życiorys (CV), 
3. Kserokopie świadectw pracy, 
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub 

zaświadczenie o stanie odbytych studiów), 
5. Ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach 

6. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych 
osobowych (Załącznik nr 1 do ogłoszenia). 

Wymagane dokumenty konkursowe można składać: 

1. Przesłać na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia – Stowarzyszenie 
Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2, lub 

2. Bezpośrednio w siedzibie  Stowarzyszenia – Stowarzyszenie Dolina 

Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2 w godzinach pracy, lub 

3. Pocztą elektroniczną na adres: biuro@dolinakarpia.org  

 
w terminie: do 08.10.2019 r. (decyduje data wpływu). 

 

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą 
rozpatrywane. 

Wymagane dokumenty konkursowe:  
list motywacyjny, CV muszą być opatrzone klauzulą: 
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż imię (imiona) i nazwisko, 
imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zawartych w złożonych 
dokumentach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 

 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej 
Stowarzyszenia (www.dolinakarpia.org) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Stowarzyszenia, Zator, ul. Rynek 2. 
 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 33 841 05 84 (w godzinach 

pracy biura). 
 

Warunki zatrudnienia: 

 Liczba etatów: co najmniej 1 etat, 

 Rodzaj umowy: umowa na czas określony od 01.11.2019 r. do 31.12.2019 r. 

z możliwością zatrudnienia na czas trwania kolejnego projektu 
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Polska – Słowacja 2014-2020, na stanowisku „Koordynatora projektu” 
(planowana realizacja projektu: od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.) pod 

warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie. 
  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 czuwanie nad prawidłowym, zgodnym z budżetem i harmonogramem 
sposobem realizacji projektu,  

 aktualizacja dokumentacji projektowej,  

 kontakt z instytucją wdrażającą, 

 prowadzenie bieżącego kontaktu z gminami Doliny Karpia oraz Partnerem 

zagranicznym mikroprojektu,  

 wybór wykonawców do zadań i nadzór nad realizacją umów  

z wykonawcami,  

 bieżący monitoring rezultatów i wskaźników projektu,  

 promocja oraz rozliczanie mikroprojektu, 

 bieżące zamówienia i zakupu na potrzeby realizacji projektu 

 inne zadania powstałe w trakcie realizacji mikroprojektu. 

 
     Prezes Zarządu 

 
     Franciszek Sałaciak 


