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Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 

ogłasza nabór na pracownika finansowego  do projektu pn „Ekran na świat” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Kudzki 2007-2013 w ramach Priorytetu IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

WYMAGANIA KONIECZNE: 

� wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe, 
� pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 
� niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,  
� zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,  
� biegła obsługa komputera i Internetu,  
� 3-letnie doświadczenie z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów, opodatkowania i 

sprawozdawczości finansowej 
� znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej  

 
WYMAGANIA POŻĄDANE: 

� ukończone kursy związane z rozliczaniem projektów,  
� miejsce zamieszkania i działalność na obszarze LGD, 
� prawo jazdy kat. B, 
� komunikatywność, chęć samokształcenia, kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność 

 

Warunki zatrudnienia: 

� umowa zlecenia  (umowa na okres 8 miesięcy)  
� wymiar czasu pracy – 32 godz. miesięcznie 

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć: 
� list motywacyjny,  
� życiorys – curriculum vitae,  
� kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
� kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
� dokumenty poświadczające doświadczenie z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów,  
� oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
� oświadczenie o znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej,  
� oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w 

Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin powiatu Goleniowskiego zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 

101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym  podpisem. 
 

Więcej informacji  pod nr telefonu 504 062 884; 91 461 25 84   osobą do kontaktu jest Małgorzata Nagrodzka 

Od Pon.-Pt. w godz. 8.00 – 16.00 

Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko: 

Do dnia 20 maja 2011 r. do godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego, Plac Bramy Wolińskiej 1 (IV piętro); 72-100 Goleniów. 


