
  

   
                        

 

 

Projekt  

„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-  POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”  

realizowany w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

 

Płużnica, 14 maja 2018 r. 
 
 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica  
ogłasza nabór pracownika na stanowisko  

Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości  
w projekcie „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I 

ŁÓDZKIEGO” realizowanym w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
 

Warunki pracy: 
o Praca w siedzibie pracodawcy – Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy 

Płużnica; 
o Czas pracy: nienormowany czas pracy; 
o Narzędzia pracy: komputer, skaner i inny sprzęt biurowy; 
o Wynagrodzenie: stałe; 
o Wymiar zatrudnienia: ½ etatu = 80 godzin/m-c 
o Osoba na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości zostanie 

zatrudniona w okresie realizacji projektu od 01 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019 

Zakres obowiązków: 
 przeprowadzanie monitoringu szkoleń i Grantobiorców; 
 sprawozdawczość merytoryczna projektu zgodnie z wymogami umowy o 

dofinansowanie; 

 bieżące zbieranie i archiwizacja dokumentów; 
 udział w spotkaniach projektowych. 

 
Wymagania kwalifikacyjne: 

o Wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomiczne lub informatyczne); 
o Umiejętność obsługi pakietu MS Office; 
o Minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczeniami 

finansowymi; 
o Znajomość założeń konkursu dotacyjnego (załącznik nr 1), 
o Dyspozycyjność w trakcie trwania projektu; 

   
Wymagania dodatkowe: 

o Komunikatywność; 
o Terminowość; 
o Umiejętność pracy w zespole; 
o Wysoka kultura osobista. 
o Prawo jazdy (mobilność) 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna złożyć CV oraz list motywacyjny oraz załączniki 
nr 1 i 2. 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub dostarczyć 
osobiście na adres: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica, 
email: trgp@trgp.org.pl  

mailto:trgp@trgp.org.pl
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Dokumenty należy dostarczyć w terminie od 15 do 28 maja 2018 r. do godz. 12.00. 
Decyduje data i godzina wpływu oferty, a nie data wysłania jej przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

Wszelkich informacji związanych z procesem rekrutacji udziela Mirosława Tomasik pod 
numerem telefonu: 605 268 462 

TRGP  zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


