URZĄD GMINY W ANDRESPOLU, UL. ROKICIŃSKA 126
OGŁASZA NABÓR NA
inspektora w ramach samodzielnego stanowiska ds. rozwoju
1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe magisterskie,
c) doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym w
administracji państwowej lub samorządowej,
d) doświadczenie w zarządzaniu lub nadzorowaniu nad realizacją projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Do zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie między innymi:
1. Nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla
Gminy.
2. Prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych, w tym analizowanie programów europejskich i krajowych pod kątem
możliwości wykorzystania ich na terenie Gminy oraz przedkładanie informacji z tego
zakresu Wójtowi Gminy, komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom
organizacyjnym Gminy.
3. Analiza usług świadczonych przez Gminę oraz schematów organizacji dostarczania
tych usług oraz możliwości doskonalenia świadczenia usług dostarczanych przez
jednostki gminne i jednostki zależne.
4. Opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, w tym
opracowywanie programów operacyjnych do strategii.
5. Gromadzenie i analiza danych związanych z realizacja zadań strategicznych.
6. Opracowywanie zestawień i realizowanych działań strategicznych, ich analiza i
raportowanie.
3. Wymagane dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

życiorys (CV),
list motywacyjny
oświadczenie o niekaralności,
oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni
praw publicznych,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zatrudnienie i kwalifikacje
zawodowe,
inne opinie i referencje (jeśli kandydat takie posiada),
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk w załączniku do ogłoszenia).

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem „Nabór na inspektora w
ramach samodzielnego stanowiska ds. rozwoju” należy składać osobiście w sekretariacie

Urzędu Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126 (I piętro) lub przesłać pocztą na powyższy
adres. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert upływa 31 marca 2021 roku o godzinie 15:30
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy oraz na
tablicy informacyjnej Urzędu.
W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów lub jeśli kandydaci nie spełnią oczekiwań
pracodawcy, nabór pozostanie nierozstrzygnięty.
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