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W związku z realizacją projektu  
„Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków” 

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”;  

Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”  

Urząd  Miasta w  Sierpcu ogłasza nabór na  n/w  stanowisko 

1. Kierownik  projektu  

A. Kwalifikacje podstawowe i dodatkowe wymagane na sta nowisku administrator/ka projektu:  

• obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego), 
• wykształcenie wyŜsze,  
• podyplomowe studia w zakresie zarządzania projektami, 
• biegła znajomość obsługi  komputera (Word, Excel, Internet), 
• znajomość przepisów z zakresu KPA oraz prawa oświatowego; 
• znajomość dokumentów programowych POKL  EFS, 
• orientacja w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych, 
• doświadczenie w zakresie zarządzania projektami dofinansowanymi z UE, 
• umiejętność organizacji  pracy w zespole, 
• doświadczenie w zakresie   zarządzania zespołem. 

B. Zakres obowi ązków:  

•  Nadzór nad   dokumentacją  projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• Współpraca  z dyrektorkami Przedszkoli objętych projektem, 
• Współpraca z Mazowiecką Jednostką WdraŜania Programów  Unijnych, 
• rekrutacja nauczycieli na szkolenie oraz do prowadzenia zajęć, 
• nadzór nad organizacją zajęć, 
• Opracowanie regulaminu rekrutacji,  
• Nadzór nad sprawozdaniami i wnioskami o płatność, 
• Monitorowanie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i budŜetem. 

C. Wymagane dokumenty:  

• list motywacyjny, 
• curriculum vitae, 
• kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
• oryginał kwestionariusza osobowego, 
• dokumenty potwierdzające odpowiedni staŜ pracy. 

Wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć w: 

Urzędzie Miasta Sierpc 
ul. Piastowska 11A  
09-200 Sierpc  

Biurze Obsługi Interesantów UM Sierpc lub w sekretariacie pok. 12
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 z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na stanowisko kierownik. projektu PO KL – „Szansa na lepsz ą 
przyszło ść dla sierpeckich przedszkolaków”  

w terminie  do 06 kwietnia 2010r do godz. 13.00 . 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:  

WyraŜam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezb ędnych do realizacji procesu rekrutacji z godnie z u stawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobow ych (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 
883 z późn. zm.) 

Data 30.03.2010r 

Burmistrz Miasta Sierpca 

Marek Kośmider 


