Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
ogłasza nabór na umowę na czas określony w celu zastępstwa
w

Biurze Projektów
na stanowisko pracy

Specjalista
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania konieczne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) 3 lat stażu pracy, w tym minimum 2 lata pracy przy obsłudze projektów finansowanych ze
środków unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7) biegła znajomość obsługi komputera w tym programów: MS Office, Libra Office, Adobe
Acrobat Reader.
2. Wymagania pożądane (dodatkowe):
1) umiejętność analizowania aktów prawnych, dokumentów strategicznych oraz wdrażanie ich
postanowień i zapisów;
2) umiejętność pracy zadaniowej, myślenia analitycznego, odporność na stres;
3) umiejętność wyznaczania priorytetów;
4) znajomość dokumentów programowych funduszy europejskich perspektywy finansowej
2014-2020 – przede wszystkim POWER, RPO, w szczególności: Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności; Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020; Wytycznych w zakresie
sprawozdawczości na lata 2014 – 2020; Wytycznych w zakresie informacji i promocji
programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020; Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014 –
2020; Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej
na lata 2014 – 2020;
5) Znajomość procedur kontroli projektów;
6) Umiejętność nadzorowania wielu projektów równocześnie;
7) Znajomość Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL 2014) oraz Lokalnego Systemu
Informatycznego (LSI 2014);
8) Znajomość metodyki zarządzania projektami
9) umiejętność konstruktywnego myślenia i analizowania danych;
10) terminowość w realizacji zadań;
11) odporność na pracę w warunkach stresowych;
12) wysoka kultura osobista.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) płynna obsługa SL 2014 oraz LSI 2014 – 2020;
2) przygotowanie wniosków o płatność/wprowadzenie zmian, harmonogramów płatności;
3) organizacja i nadzór nad prawidłowym rozliczaniem projektów współfinansowanych ze
środków UE w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wytyczne, interpretacje oraz
dokumentację dotyczącą projektów;
4) uczestniczenie w przygotowywaniu informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji
projektów;
5) monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektów;
6) przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektów;
7) bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji związanej z
realizacją i rozliczeniem projektów;
8) wsparcie zespołu projektowego oraz administracji w zakresie warunków realizacji projektów;
9) nadzór nad prawidłowym przepływem informacji;
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10) wsparcie przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej – wniosków o dofinansowanie,
zgodnie z wytycznymi i wymogami konkursowymi oraz jej weryfikacja pod względem
formalnym.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów, ukończonych kursów),
4) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadany staż pracy (kserokopie świadectw
pracy),
5) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania pod ogłoszeniem o naborze na stronie
mops.bip.czestochowa.pl),
6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu
z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór
do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do
pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
9) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie
mops.bip.czestochowa.pl).
5. Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do
pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 6 %.
7. Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny etat,
czas pracy – zgodny z czasem pracy obowiązującym w Ośrodku,
8. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Oferta pracy – Specjalista”
w terminie do dnia 05.08.2020 r., do godz 12:00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data
wpływu dokumentów do MOPS).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy
informacyjnej MOPS przy ul. POW 2 w Częstochowie.

Małgorzata Mruszczyk
DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

2

