
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW-DORADCA 

w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R”  
 

1) Ramowy zakres zadań: 

• doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych oraz beneficjentów w ramach ogłaszanych przez 
Lokalną Grupę Działania naborów zgodnie z przyjętą procedurą oraz prowadzenie ewidencji 
udzielonego doradztwa w formie rejestru 

• prowadzenie szkoleń i spotkań na rzecz beneficjentów poddziałania 19.2, zgodnie z przyjętą 
procedurą 

• koordynacja projektu Wspólny Pokój - Inkubator NGO  

• monitorowanie dostępnych dla NGO programów pomocowych i informowanie o możliwości 
uzyskania wsparcia podmiotów znajdujących się bazie danych Stowarzyszenia  

• monitorowanie, inicjowanie, opracowywanie i realizacja projektów składanych przez 
Stowarzyszenie 

• aktywizacja NGO poprzez inicjowanie i realizację projektów na rzecz NGO i mieszkańców obszaru 
działania LGD organizowanie /prowadzenie szkoleń, spotkań, konferencji oraz innych działań, 
mających na celu wsparcie przedstawicieli III sektora 

• wykonywanie czynności organizacyjnych w związku ze spotkaniami, wydarzeniami i imprezami LGD 
realizowanymi na rzecz członków oraz włączenia społecznego i aktywizacji mieszkańców 

• realizacja bieżących zadań wynikających z wdrażania LSR, w tym czynności organizacyjnych 
związanych z prowadzonymi naborami oraz kontrolnych w związku z realizowanymi projektami 
grantowymi 

• wykonywanie innych, bieżących czynności wskazanych przez Dyrektora 
2) Wymagania konieczne: 

• wykształcenie wyższe 

• ogólna znajomość zagadnień z zakresu PROW Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER  (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) - mile widziane zaświadczenie 
ukończenia szkolenia, zakresy obowiązków, umowy cywilnoprawne lub inne 

• doświadczenie w pracy o podobnym charakterze  

• znajomość pakietu MS Office 

• prawo jazdy KAT. B 
3) Wymagania pożądane: 

• udokumentowana znajomość zagadnień z zakresu PROW 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) - 
zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakres obowiązków, umowa cywilnoprawna lub inne 

• znajomość procedur ubiegania się o wsparcie LGD w ramach okresu programowania 2014-2020 

• wiedza z zakresu zasad sporządzania wniosków o pomoc i wniosków o płatność w ramach PROW 

• doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych \ 

• doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych i/lub szkoleniowych  

 
Oferujemy: 

− ciekawą i twórczą pracę 

− rozwój indywidualny, szkolenia 

− dobre standardy organizacji pracy  

− umowę o pracę 
 
Wymagane dokumenty (oryginał, kopia lub scan): 

− list motywacyjny 

− curriculum vitae 

− kserokopie świadectw pracy 

− kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje 
zawodowe 

− kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. 



− referencje 

− oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
 

Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Stowarzyszenia  lub przesłać pocztą na 
adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”, Krwony 32, 62-720 Brudzew w zamkniętych kopertach z 

podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: SPECJALISTA DS. 
PROJEKTÓW-DORADCA w Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R”  
lub wysłać pocztą mailową na adres: biuro@lgd-tur.org.pl w pliku w formacie RAR lub ZIP  
w terminie do dnia 13 grudnia br., do godziny 15.00.  

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

 
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Ciołek, numer telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609.  

 
Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji.” 

 
Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko 
pracownicze w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” wprowadzonym Uchwałą Nr 
VII/4/19 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27 listopada 2019 r. 

 
Lista kandydatów spełniających wymagania pożądane i/lub konieczne zostanie umieszczona na 
stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl  

 
Z kandydatami spełniającymi wymagania konieczne lub/i pożądane zostanie przeprowadzona 
rozmowa kwalifikacyjna w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 8.30 w biurze Stowarzyszenia w 
Krwonach 32, gmina Brudzew. 
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