
BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA 
OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie 

78- 449 Borne Sulinowo, ul. Al. Niepodległości 6 
 

Referent ds. wdrażania , realizacji i rozliczania projektów ( 1 etat ) w Referacie 
Promocji i Współpracy. 
 
1. Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia  
     publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,  
d) nienaganna opinia, 
e) wykształcenie wyższe administracyjne lub wyższe z zakresu zarządzania 
projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych oraz środków krajowych, 
f)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
a) dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy unijnych i krajowych, 
b) wiedza i doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych  
    i  krajowych, 
b) biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera, w tym programów      
    biurowych, 
c) umiejętności organizacyjne, w szczególności samodzielność w organizacji pracy  
     własnej, 
d) kreatywność, rzetelność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, terminowość,      
    dyspozycyjność i odporność na stres. 
 
3. Główne obowiązki: 
 
1) koordynowanie działań Urzędu w zakresie przygotowywania wniosków o środki pomocowe Unii Europejskiej oraz kompletowanie i wysyłanie w tej mierze stosownej dokumentacji – projekty miękkie, 
2) koordynowanie działań Urzędu w zakresie przygotowywania wniosków o środki pomocowe Unii Europejskiej oraz kompletowanie i wysyłanie w tej mierze stosownej 

dokumentacji – projekty twarde (inwestycyjne) oraz współpraca w tym zakresie  z Referatem Inwestycji, 3) zbieranie i przetwarzanie na potrzeby gminy informacji o aktualnych programach 
krajowych i wspólnotowych świadczących pomoc finansową i rzeczową, 4) wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich na realizację 
zadań Gminy, 5) sporządzanie dokumentacji wnioskowej wraz z dodatkowymi załącznikami w celu pozyskania środków krajowych i wspólnotowych na realizację zadań Gminy, 

6) przygotowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem, realizacją i rozliczaniem wydatków poniesionych w ramach prowadzonych projektów, 
7) prowadzenie spraw związanych z aplikowaniem o fundusze unijne, 8) prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy międzynarodowej gminy, w tym współpracy transgranicznej i spraw związanych z integracją europejską, 



9) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami, 10) współpraca z Radami Sołeckimi, Sołtysami i aktywizacja świetlic wiejskich zwłaszcza  
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na ich działalność, 11) współpraca z mediami, 12) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, 
sportowych w ramach zawartych porozumień i umów  z miastami partnerskimi, 13) koordynowanie wspólnych działań i przedsięwzięć na poziomie związków miast, 
związków gmin, stowarzyszeń międzygminnych, 14) inicjowanie działań służących rozwojowi gminy poprzez nawiązywanie kontaktów  z zagranicą, 

15) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych w ramach porozumień i umów zawartych z zagranicznymi miastami 
partnerskimi, 16) prowadzenie spraw związanych z międzynarodową wymianą młodzieży, 

17) organizacja współpracy z miastami partnerskimi, 18) organizacja wizyt delegacji zagranicznych.  
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
Praca ma charakter biurowy w Referacie Promocji i Współpracy, który umiejscowiony 
jest na parterze budynku Urzędu. W budynku brak jest windy, toaleta dla osób 
niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Od pracownika będzie wymagana ścisła 
współpraca z innymi pracownikami. 
Stanowisko wyposażone jest w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, 
biurko, szafy i telefon oraz krzesło obrotowe. Pracownik będzie wykonywał zadania 
określone zakresem czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pracownik podlega  bezpośrednio kierownikowi Referatu Promocji i Współpracy. 
 
5. 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 więcej niż 6%. 
 
6. Informacje dodatkowe: 
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na 
kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 902 z późn. zm.)), zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, 
trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego 
służbę przygotowawczą. 
 
7. Wymagane dokumenty: 
a) życiorys (CV), 
b) list motywacyjny  
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
d) dokumenty poświadczające wykształcenie, 
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 
f) kserokopie świadectw pracy i zaświadczenia dokumentujące staż pracy 
   i doświadczenie zawodowe, 
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 



h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  
    z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,  
i) oświadczenie o stanie zdrowia. 
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie ul. Al. Niepodległości 6,  
78-449 Borne Sulinowo  lub pocztą na adres Urzędu do dnia 10 sierpnia 2017 roku 
włącznie (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem  
i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i nr telefonu kandydata, z dopiskiem: 
Nabór na stanowisko  ds. wdrażania, realizacji i rozliczania projektów. 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.bornesulinowo.pl/  
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie  
przy ul. Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo. 
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być podpisane i opatrzone 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 
922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”. 
 
 
 
 
         
 


