
ZARlJ\D DROG POWIATOWYCH
WEWlODAWIE

(2-200 Wtodawa, ul. Lubelska 60
tcl./fax 82/57-25-513. tel. 82/57-21-681
REGON 110200194. NIP "il=:S·13-42-508

Dyrektor Zarz~du Dr6g Powiatowych
we Wlodawie

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz'ldowych
(Dz. U Nr 223, poz. 1458) oglasza nab6r na wolne stanowisko urz~dnicze:

specjalista w sekcji planowania, hudowy i zamowieti puhlicznych
w Zarz'ldzie Dr6g Powiatowych we Wlodawie,

ul. Lubelska 60,22-200 Wlodawa

1. Wymagania niezb~dne:
1) Pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.
2) Niekaralnosc, w tym r6wniez za wykroczenia i przewinienia zawodowe.
3) Obywatelstwo panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej.
4) Wyksztalcenie wyzsze.
5) Minimum trzyletnie doswiadczenie we wsp6lpracy

terytorialnego oraz jednostkami 1m podleglymi
dofinansowanych z Unii Europejskiej.

6) Minimum trzyletni staz pracy w podmiotach zajmuj'lcych si~ opracowywaniem projekt6w
fmansowanych ze srodk6w zewn~trznych (tworzenie projektu, opracowanie dokument6w
aplikacyjnych, rozliczenie i kontrola).

7) Opracowanie lub wsp6hworzenie co najrnniej trzech wniosk6w aplikacyjnych z Programu
Wsp6lpracy Transgranicznej Polska-Bialorus-Ukraina 2007-2013, z kt6rych co najrnniej
dwa uzyskaly pozytywn'l ocen~ i otrzymaly dofinansowanie, a wartosc przynajrnniej
jednego uzyskanego grantu wynosi ponad p61 miliona EURO.

8) Doswiadczenie w koordynacji dzialan i zadan projektowych, ich monitoringu i ewaluacji
(minimum jednego projektu).

9) Rozeznanie w tematyce funduszy zewn~trznych i obowi'lZllj'lcych program6w
operacyjnych, w tyro zwlaszcza Programu Wsp61pracy Transgranicznej Polska-Bialorus-
Ukraina 2007-2013.

10) Stan zdrowia pozwalaj'lcy na zatrudnienie na stanowisku obj~tym naborem.
11) Biegla znajomosc obslugi komputera (programy: Word, Excel, Power Point, Corel,

Access, Internet).

z jednostkami
przy realizacji

samorz'ldu
projekt6w

2. Wymagania poz~dane:
1) Biegla znajomosc tematyki dot. realizacji projekt6w wsp6lfmansowanych przez UE ze

srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
2) Biegla znajomosc aktualnych zasad finansowania Programu Wsp6lpracy Transgranicznej

Polska-Bialorus-Ukraina 2007-2013.
3) Biegla znajomosc aktualnych wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatk6w w ramach

Programu Wsp61pracy Transgranicznej Polska-Bialorus-Ukraina 2007-2013.



4) Biegla znajomosc aktualnych zasad sprawozdawczosci Programu Wsp61pracy
Transgranicznej Polska-Bialorus-Ukraina 2007-2013.

5) Biegla znajomosc aktualnych zasad kontroli Programu Wsp61pracy Transgranicznej
Polska-Bialorus-Ukraina 2007-2013.

6) Biegla znajomosc aktualnych wytycznych dot. oznaczenia projekt6w w ramach Programu
Wsp61pracy Transgranicznej Polska-Bialorus-Ukraina 2007-2013.

7) Znajomosc specyfiki i zasad wsp61pracy z WSp6ln'l. Instytucj'l. Zarz'l.dzaj'l.c'l. Programu
Wsp61pracy Transgranicznej Polska-Bialorus-Ukraina 2007-2013.

8) Ukonczenie szkolen z zakresu zarz'l.dzania projektem.
9) Znajomosc i praktyczna umiej~tnosc stosowania narz~dzi ewaluacji.
10) Umiej~tnosc pracy w zespole (zdolnosci interpersonalne), sumiennosc, rzetelnosc, dobra

orgarnzacJ a czasu pracy.
11) Znajomosc technik biurowych i kancelaryjnych.
12) Prawo jazdy kategorii B.
13) Dysponowanie potencjalem technicznym do wykonywania pracy (komputer przenosny,

samoch6d, telefon kom6rkowy).

3. Zakres obowi~zk6w:
Koordynowanie zadan projektowych oraz nadz6r nad prac'l. os6b zaangazowanych
w realizacj~ projektu pt. "Poprawa bezpieczeilstwa os6b korzystaj'l.cych z SleCI
komunikacyjnej pogranicza Polski, Bialorusi i Ukrainy Poprawa bezpieczenstwa os6b
korzystaj'l.cych z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Bialorusi i Ukrainy",
wsp61fmansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, tj.:
1) Okreslenie sposob6w komunikacji i wymiany informacji mi~dzy Partnerami,
2) Biez'l.cy nadz6r merytoryczny i odpowiedzialnosc za wdrazanie dzialail projektowych,
3) Realizacja Projektu zgodnie z dokumentacj'l. i wytycznymi zewn~trznymi: wniosek

o dofmansowanie, umowa 0 dofinansowanie, budZet Projektu, harmonogram czasowy
Projektu,

4) Biez'l.cy monitoring budzetu i harmonogramu Projektu,
5) Kontrola przebiegu prac projektowych,
6) Sprawozdawczosc projektowa,
7) Udzial w spotkaniach roboczych i dzialaniach dotycz'l.cych problematyki Projektu,
8) Utrzymywanie kontakt6w i biez'l.ca wsp61praca z Partnerem Projektu,
9) Utrzymywanie kontak.t6w roboczych z Instytucj'l. Wdrazaj'l.c'l. Program Wsp61pracy

Transgranicznej Polska-BialoruS-Ukraina 2007-2013,
10) Prowadzenie dokumentacji projektowej,
11) Przygotowywanie um6w zwi'tZanych z realizacj'l. zadail projektowych,
12) Bezposrednia wsp61praca z podmiotami zewn~trznymi zaangazowanymi w realizacj~

projektu, kontrola realizacji zlecen i zadail wykonywanych przez podmioty zewn~trzne,
13) Nadzorowanie realizacji dzialail inwestycyjnych i dzialail 0 charakterze "mi~kkim",



14) Scisla wsp61praca z Koordynatorem Projektu na Ukrainie i innymi pracownikami
Beneficjenta,

15) Monitorowanie beneficjent6w i os6b uczestnicz,\:cych w dzialaniach projelctowych,
16) Wsp61praca z audytorem, sporz,\:dzanie raport6w i sprawozdaiJ., zgodnie z warunkami

umowy 0 dofinansowanie i przedkladanie ich do Wsp6lnej Instytucji Zarz'\:dzaj'\:cej,
17) Dbalose 0 prawidlowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji projektu ze

szczeg6lnym uwzgl~dnieniem przepis6w ustawy 0 frnansach publicznych oraz 0 ochronie
danych osobowych.

4. Wymagane dokumenty:
1) Zyciorys zawodowy (CV).
2) Podanie 0 przyj~cie na stanowisko obj~te naborem.
3) List motywacyjny.
4) Kserokopie dokument6w potwierdzaj,\:cych posiadanie wymaganego wyksztalcenia.
5) Kserokopie swiadectw pracy/referencje potwierdzaj,\:ce poz,\:dane doswiadczenie w pracy.
6) Inne dokumenty potwierdzaj,\:ce posiadane kwalifikacje i umiej~tnosci niezb~dne w pracy

na stanowisku obj~tym konkursem.
7) Oswiadczenie 0 niekaralnosci.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg610we CV (z uwzgl~dnieniem
dokladnego przebiegu kariery zawodowej), powinny bye opatrzone kJauzubl:
"Wyrazam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezb~dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw,\: z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz
ustaw'\:z dnia 22 marca 0 pracownikach samorz,\:dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593
ze zm.)."

5. Termin i miejsce skladania dokumentow:
Dokumenty nalei:y skladae do dnia 03 czerwca 20Br. w sekretariacie (pok. nr 101) Zarz'\:du
Dr6g Powiatowych we Wlodawie ul. Lubelska 60 w godz. 700 - 1500• Dokumenty winny bye
dostarczone w zamkni~tej kopercie z dopiskiem "Nab6r na stanowisko urz~dnicze -
specjalista w sekcji planowania, budowy i zam6wien publicznych".

6. Informacje dodatkowe:
Post~owanie konkursowe przeprowadzi komisja powolana przez Dyrektora ZDP.
W pierwszym etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spelniaj,\: wymagania formalne
i podejmie decyzje 0 dopuszczeniu do drugiego etapu. W drugim etapie komisja
przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i dokona oceny kandydat6w.
o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostan,\: poinformowani
indywidualnie.

DYREKTOR

IntffiKwlmw


