
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - kierownicze
urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy

nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:

l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysfuguje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzecą,pospolitej Polskiej,

2) wykształcenie wższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym,

3) co najmniej 5 letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na
stanowisku o pokrewnym zakresie zadań do realizowanych przez wydział lub
wykonywanie ptzez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze
zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego dotycry niniejszy nabór,

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowanaopinia,

Wymagania dodatkowe pozwalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

doświadczenie zawodowe: udokumentowane minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na rzecz samoruądow oraz koordynowanie
i nadzorowanie projektów finansowanych z funduszy europejskich, w tym transgranicznych,

umiejętności zawodowe: znajomośó procedur i umiejętność przygotowyrvania dokumentacji
związanej z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na rzęcz samorządow, znajomość ustawy
o samorządzie gminnym, znajomość prawa w zakresie finansów publicznych, dobra znajmośó
jęryka obcego: angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub czeskiego, biegła obsługa

komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office,

predyspozycje osobowościowe: samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, wysokie
zdolności komunikacyjne, dyspozycyjnośó, zdolnośó analitycznego myślenia, pisemnego

formułowania myśli.

,
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3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zapewnienie realizacji zadań wydziafu pozyskiwania Fundusąl:

' oPiniowanie narodowYch, wojewódzkich i powiatowych strategii oraz programów
rozwoju, we wsPÓłPracy zpozostĘmiwydziałami oraz jednostkami i spółkami Gminy,

' oPiniowanie Projektów Programów, dokumentów programowych i projektów uzupełnień
Programów PomocowYch zlJE, budżętu państwa, województwa i powiatu, we współpracy
zpozostĘmi wydziałami orazjednostkami i spółkami Gminy,

' Poąlskiwanie informacji i Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem informacji
o moŻliwoŚci PoąYskiwania środków pomocowych na realizację zadań ptzez pozostałe
wydziĄ orazjednostki i spółki Gminy, organizacje pozarządowe,l prowadzenie sprawozdawczości w zakresie składanych, poąrskanych i realizowanych
Projektów ze Środków pomocowychprzezwydziaĘ oraz jednostki i spółki Gminy,

' wnioskowanie we wspÓĘracy z pozostĘmi wydziałami i jednostkami Gminy propozycji
tematów Projektów do ubiegania się o dofinansowanie ze środków po*o"o*y"h,

' konsultacje z PozostĄmi wydziŃami oraz jednostkami i spółkami Gminy w zakresie
możliwości ubiegania się do dofinansowanie zadań ze środków pomocowych,r pomoc w opracowywaniu i weryfikacja wniosków pod względem formalnym,
sPorządzonYch Przez organizacje pozarządowe rwiązane z pozyskaniem środków
pomocowych,

' PrzekazYwanie informacji i organizacja szkoleń dla pracowników urzędu, jednostek
i sPÓłek GminY oraz organizacji pozarządowych i innych beneficjentów, w zakresie
moŻliwoŚci PozYskiwania dofinansowania na realizację zadań z aktualnych programów
pomocowych,

' udział w szkoleniach i seminariach, monitoring aktualnych informacji intemetowych
w zakresie strategii i programów pomocowych,

. wspóĘraca z ins§ćucjami wdrażającymi programy pomocowe,r oPracowYwanie informacji, odpowiedzi, opinii i listów intencyjnych w zakresie tematów
o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Gminy,
realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia ż0O3r. o działalności porytku
publicznego i wolontariacie (Dz, IJ. z2014r. poz. 1118), w Ęm między innymi:
oPracowYwanie zadań z zakresu komórki Projektów Społecznych do rocznego ,,programu
wsPÓłPracY zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi
zadania publiczne" oraz sprawozdań z jego realizacji,
PrrygotowYwanie i ogłaszanie otwaĘch konkursów ofeń na realizacje zadań publicznych
z zakręsu komórki Projektów Społecznych,
udziń w Pracach Komisji Konkursowej rozpatrującej ofe,ty na realizację zadań
pub l icznych z zakr esu komórki Proj ektów S połecznych,
Prrygotowanie i sPorządzenie umów z otganizacjami pozarządowymi na realizację zadań
publicznych w zakresie komórki Projektów Społecznych,
kontrola PrawidłowoŚci wykonania zadań z zakresu komórki Projektów Społecznych,
wtrakcie jak i Po realizacji zadań publicznych zleconych na rzeQz organizacji
pozarządowych,

PrzYgotowYwanie rozliczeń sprawozdań z wykonania zadań publicznych w zakresie
komórki Projektów SPołecznych przedłożonych przez organizacje pozarządowe oraz ich
weryfikacja.
wYPracowYwanie zńożeń i koordynowanie prac zslliązanych z opracow5rwaniem,
monitoringiem, aktualizacją i ocena ,,Strategii Gminy Nysa", ,,Programu Rewitalizacji
Gminy Nysa" i innych programów rozwojowych we współpracy z pozostałymi
wydzińarni,



współpraca z pozostałymi wydziałami w zakresie opracowania branżowych strategii
Gminy np. w zakresie promocji, turystyki, sportu i kultury,
opiniowanie narodowych, wojewódzkich i powiatowych strategii oraz programów
rozwoju, we wspÓĘraay zpozostĘmiwydzińami oraz jednostkami i spółkami Gminy,
opiniowanie projektów programów, dokumentów programowych i projektów uzupełnień
programów, dokumentów programowych i projektów uzupełnień programów
pomocowych z uE, budżetu państwa, wojewódżwa i powiatu we wspóĘracy
z pozostĄmi wy działami oraz j ednostkami i spółkami Gminy,
pozyskiwanie informacji i prowadzenie spraw zvłiązanych z przekazywaniem informacji
o możliwości pozyskiwania środków pomocowych na realizacje zadań przez pozostńe
vlydziaĘ oraz jednostki i spółki Gminy, organizacje pozarządowe,

prowadzenie sprawozdawczości w zakresie składanych, pozyskanych i realizowanych
projektów ze środków pomocowychprzezwydziaĘ oraz jednostki i spółki Gminy,

wnioskowanie we współpracy z pozostĄmi v,rydzińami i jednostkami Gminy propozycji
tematów projektów do ubiegania się o dofinansowanię ze środków pomocowych,

konsultacje z pozostaĘmi v,ydziałami orazjednostkami i spółkami Gminy w zakesie
możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych,

opracowanie i składanie wniosków z zakresu inwesĘcji i remontów w Gminie oraz
promocyjnych projektów o charakterze ponadlokalnym we współpraay z pozostałymi
wydzińami orazjednostkami i spółkami Gminy,

weryfikacja pod względem formalnym wniosków związanych z pozyskaniem środków
pomocowych, opracowywanych przepozostałev,rydziaĘ orazjednostki i spółki Gminy,

wspóĘraca z instytucj am i w dr ażającym i pro gramy pomocowe,

2. Zapewnienie należytej organizacji pracy i sprawnego wykonywaniazadańnależącychdo wydziafu:
. planowanie i organizowanie pracy wydziafu,

r przeprowadzanię kontroli wewnętrznej wydziŃu,
. dokonywanie podziału czynności pracownikom wydziafu,
. zapewnienie dyscypliny pracy w wydziale,

' wnioskowanie w sprawach przyjmowania, nltalniania, awansowania,wyróżniani orazkarania
pracowników wydziŃu i udzielania urlopów wypoczynkowych w uzgodnieniu
z b ezp o śr e dnim pr zeło żonym,

l przestrzeganie terminów wynikających obowiązującej Polityki Rachunkowości i innych
aktów prawnych,

r ponoszenie odpowiedzialności zanaruszenie dyscypliny budżetowej.

4. Informacja o warunkach pracy na §tanowi§ku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon,
3) ftzyczne warunki pracy: praca koncepcyjna z obsługą komputera wymagająca sprawności

obu rąk iwymuszonej poąrcji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa
komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,



4)

5)

5.

uciążliwoŚci ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wYkonYwanie Pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz
statyczne obciążenie mięśni tułowia, pracownik jest narażony na syndrom sicca,
ze względu na wYkonywanie zadań praca jest wykonywana w terenie poza siedzib ą lJrzędu
Miejskiego w Nysie i miastem (podróże służbowe).

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lJrzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnycń, nie
przekroczył 6Yo,

Wymagane dokumenĘ:

a) list motywacyjny,
b) życiorys curriculum vitae z informacjami o wyksaałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej
urzędu Miejskiego w Nysie lub w wydziale Administracyjno-organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Nysie,
kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy
o pracę, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - poświadczenie
zgodnoŚci kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
dokonane pt zez or gan admini stracj i samorządowej,
kserokop ia dyp lomu potwierdzaj ące go wyks ńaŁcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
opinie, referencje,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane
z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
koncepcj a prowadzenia Wydziału Pozyskiwania Funduszy,
osoba nieposiadająca ob}rvatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
określonego w przepisach o służbie cywilnej potwierdzającą znajomość języka
polskiego:
. certyfikat znajomości jęryka polskiego poświadczaj ący zdany egzamin

zjęzyka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym,
wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uąrskane w polskim systemie oświaty,
' świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłamacza

prrysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
wNysie i w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest
opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę na czas określony, a po tym okresie na czas
nieokreślony.
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Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
naczelnika Wydziału Pozyskiwania Funduszy" naleĘ składać osobiście w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. l 12 w terminie do dnia &.Q:02.2015r. do
godz. 1ó00.

Aplikacje, które wpĘną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BiuleĘnu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnejwUrzędzieMiejskimwNysieprzyul.Kolejowej l5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i Curriculum Vitae, powinny
być opatrzone klauzulą i podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych @z. U. z 2014r., poz. 1182) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z20l4r.,poz.1202).

NYSY
Data ogłosz enia .l9, 02, ż0l 5r .
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