
 

 

 

 

Świdnik, 2 stycznia 2013r  

Konkurs na stanowisko Asystenta kierownika w ramach projektu „Moja przyszłość w 

moich rękach!” 

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach 

Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Numer i Nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 

Wymagania niezbędne: 
1. Wykształcenie wyższe 

2. Doświadczenie zawodowe minimum 4 lata 

3. Znajomość ustaw i rozporządzeń dotyczących POKL na lata 2007-2013, w tym 

dotyczących działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 

4. Doświadczenie z realizacji projektów z EFS lub w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.  

II. Zakres wykonywanych zadań  

1. Współpraca z koordynatorem  projektu ze strony Fundacji Inicjatyw Lokalnych 

„HOMINUM” 

2. Organizacja biura projektu, 

3. Przeprowadzenie procesu rekrutacji, 

4. Indywidualna i zbiorowa opieka nad grupami szkoleniowymi, 

5. Monitoring i kontrola realizowanych zadań, 

6. Nadzór nad terminową realizacją działań zgodną z harmonogramem i budżetem projektu. 

III. Wymagane dokumenty: 
1. CV według załącznika, 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  

3. Zaświadczenie o doświadczeniu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub realizacji 

projektów EFS 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Wszystkie kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzula „za zgodność z oryginałem”, 

datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem. 

IV. Warunki zatrudnienia  

Usługa świadczona będzie na podstawie umowy o pracę ½ etatu  
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V. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być dostarczona osobiście na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. W. 

Broniewskiego 21-040 Świdnik, ul. Okulickiego 13 do dnia 15 stycznia 2013 r. do godziny 

10.00 

2. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku konkursu 

po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej I Liceum 

Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku 

VI. Sposób wyboru kandydata 
1. Wyboru kandydata dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zleceniodawcę. 

2. Głównym kryterium oceny ofert jest spełnienie wymagań 

3. O wyborze kandydata Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty e-mail 

lub telefonicznie. 

VII. Osoba do kontaktu 

Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniony jest Stanisław Stefańczyk 

dyrektor szkoły tel. 81 751 57 14 

 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  

im. W. Broniewskiego w Świdniku 

Stanisław Stefańczyk 


