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Ogłoszenie o naborze 
 

Zarząd Stowarzyszenia „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku” ogłasza nabór 

na stanowisko Koordynatora Projektu w ramach projektu: „Języki obce – równe 

szanse na rynku pracy dla osób po 50 roku życia”, w ramach działania 9.5 PO KL  

„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” 
 
Wymagania konieczne: 

 Wykształcenie wyższe, 

 Doświadczenie w kierowaniu personelem 

Pozostałe wymagania niezbędne: 

 Znajomość zagadnień związanych z tematyką PO KL, 

 Bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych. 

 

Obowiązki na stanowisku Koordynatora Projektu: 
 

 Nadzór nad realizacją działań merytorycznych w projekcie, 

 Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,  

 Przygotowanie i wdrożenie równościowych zasad zarządzania, 

 Ewaluacja projektu, 

 Udział w rekrutacji, 

 Organizacja Biura, 

 Pomoc przy tworzeniu wniosków o płatność oraz harmonogramów 

płatności.  

 

Warunki zatrudnienia: 

 Umowa zlecenie  
 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty: 

 CV,  

 Kserokopie potwierdzające wykształcenie, dokument potwierdzający staż 

pracy, dokument potwierdzający doświadczenie w kierowaniu personelem, 
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 Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie, 

 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów rekrutacji, 

 Ofertę cenową (kwota brutto) za miesiąc pracy. 
 

Kryterium wyboru oferty  

Wybór oferty dokonywany jest w oparciu o dwie przesłanki: spełnienie wymogów 

formalnych i zadeklarowanie najniższej ceny.  

 

Forma i termin składania ofert: 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do biura „Jędrzejowskiego  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, na adres ul. Armii Krajowej 9, 28 - 300 Jędrzejów, 

do dnia 29.07.2014r.  do godz. 15:00.  Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem:  

Stowarzyszenie „Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”  dotyczy naboru na 

stanowisko Koordynatora projektu w projekcie pn. „Języki obce – równe szanse na 

rynku pracy dla osób po 50 roku życia” 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, lub nie będą zawierały 

kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Stowarzyszenie nie będzie zwracać 

nadesłanych ofert. 

  

Zasady konkursu: 

Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zaproszeni drogą telefoniczną 

na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana w dniu 

30.07.2014r. na stronie www.utwjedrzejow.pl , ponadto wybrana osoba zostanie 

powiadomiona telefonicznie. 

            
Prezes Zarządu JUTW 

Władysław Blicharski  


