,,Twoja szansa na sukces’’ projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łęczna, dn. 30.11.2010r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
ponownie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ekonomista w związku z realizacją
projektu konkursowego „Twoja szansa na sukces” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba
Rodzaj umowy: umowa zlecenie (grudzień 2010r. – luty 2012r.)
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie ekonomiczne wyższe zawodowe (licencjat) lub magisterskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
aktów wykonawczych.
2. Znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych.
3. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.
4. Zdolność pracy w grupie, analitycznego myślenia, dokładność, kreatywność.
5. Znajomość obsługi komputera.
6. Referencje od dotychczasowych pracodawców.
7. Doświadczenie w prowadzeniu treningów, warsztatów ekonomicznych w ramach
projektów finansowanych ze środków EFS.
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Zakres wykonywanych zadań:
1. Organizacja i przeprowadzenie zajęć w ramach treningu kompetencji ekonomicznych
z 60 uczestnikami projektu, tj. 5 grup po 12 uczestników każda, w tym osoby
niepełnosprawne, w wieku 45+ oraz długotrwale bezrobotne:

2.
3.
4.
5.

a) 30 h dydaktycznych warsztatów grupowych, obejmujących min. efektywne
wykorzystywanie wewnętrznych i zewnętrznych informacji rynkowych, właściwą
diagnozę i prognozę sytuacji przedsiębiorstwa, określanie popytu i podaży
w gospodarce a zawody deficytowe,
b) cykl treningów indywidualnych w wymiarze 10 h dydaktycznych z każdym
uczestnikiem projektu z zakresu nabytych umiejętności ekonomicznych.
Współpraca z całym zespołem projektowym w zakresie prawidłowej realizacji
projektu.
Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu.
Sporządzanie analiz, raportów z wykonania poszczególnych zadań zleconych
w ramach projektu.
Prowadzenie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i przepisami.

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.

CV i list motywacyjny.
Kopie dyplomów ukończonych szkół potwierdzających wykształcenie.
Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm. ).
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Termin składania dokumentów: do dnia 10.12.2010r. do godz. 15.00.
Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna / I piętro – sekretariat / lub drogą pocztową na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna (liczy się
data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko
pracy: ekonomista - umowa zlecenie w ramach projektu konkursowego „Twoja szansa na
sukces”.
Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą
rozpatrywane.
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