
 

Leżajsk, dn. 5.11.2019 r. 

OGŁOSZENIE 

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

koordynatora/ki projektu  pt.: „Spedytor na maksa!” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie IX  osi priorytetowej, 

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława  Chrobrego w Leżajsku (ZSL) ogłasza otwarty 
i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko koordynatora/ki projektu pt.: „Spedytor na 
maksa!” nr wniosku: RPPK.09.04.00-18-001/19 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w 
zakresie IX osi priorytetowej, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego . 
          „Spedytor na maksa!” to projekt konkursowy realizowany w okresie od 01.01.2020 
roku do: 30.09.2022 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
Celem głównym projektu jest Podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego 
do potrzeb rynku pracy w Powiecie Leżajskim poprzez modyfikację programu nauczania 
 w zawodzie technik spedytor, realizację staży zawodowych, organizację warsztatów na 
uczelni wyższej dla 75 uczniów i 4 nauczycieli kształcenia zawodowego Technikum nr 2           
w Leżajsku oraz doposażenie dwóch pracowni szkolnych: spedycji i środków transportu, 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy w okresie do 30.09.2022 r. 
 
I. Forma i termin zatrudnienia:  

Umowa o pracę na 0,2 etatu w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2022 r. 
II. Zakres obowiązków: 

1. Przygotowanie regulaminu, koordynowanie kampanii promocyjnej i procesu  
rekrutacji 75 uczestników projektu. 

2. Organizowanie i przygotowanie  procedury wyboru wykonawców i nadzorowanie 
realizacji  zakupów sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych  do pracowni 
zawodowych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Organizowanie i przygotowanie  procedury wyboru wykonawców i nadzorowanie 
realizacji  przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji zadania: „Warsztaty dla 
uczniów i nauczycieli na uczelniach wyższych”  

4. Dokonywanie procedury zakupów w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich     
w oparciu o regulacje wewnętrzne. 

5. Czuwanie nad  prawidłowością realizacji całości  zgodnie z założonymi celami 
szczegółowymi projektu oraz celem głównym 

6.  Weryfikowanie osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu 
7. Odpowiadanie za trwałość rezultatów 
8. Przygotowanie i prowadzenie korespondencji oraz  kontakty z WUP 
9. Kontakty z partnerem i opracowywanie kwartalnych sprawozdań merytorycznych      

z postępu realizacji projektu 
10. Uczestniczenie w pracach Grupy Sterującej projektem 
11. Prowadzenie sprawozdań merytorycznych w systemie SL 2014 



12. Sporządzanie wniosków o płatność w systemie SL 2014. 
13. Archiwizacja dokumentacji projektowej 
14. Wykonywanie innych prac zleconych w związku z realizowanym projektem 

III.  Wymagania niezbędne:  
1. Obywatelstwo polskie, 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
3. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub  przestępstwo skarbowe, 
4. Nieposzlakowana opinia, 
5. Wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) ekonomiczne, administracyjne lub 

informatyczne 
6. Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w szkolnictwie  
7. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym EFS/Comenius lub min. 1 szkolenie z 

zakresu EFS 
8. Doświadczenie z zakresu PZP lub min. 1 szkolenie z zakresu PZP 
IV.  Dodatkowe wymagania od kandydatów : 

a. umiejętność kierowania zespołem pracowników, 
b. zdolności organizacyjne, 
c. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość, 
d. prawo jazdy kat. B. 

V.  Wymagane dokumenty: 
1. życiorys (CV), 
2. list motywacyjny, 
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów potwierdzających 

posiadane kwalifikacje i umiejętności, 
5. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
oraz oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 
praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą, 

6. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy. 
VI.  Miejsce i termin złożenia dokumentów.  
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZSL  lub przesłać 
na adres: Zespół  Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku, ul. M.C. Skłodowskiej 6, 
37-300 Leżajsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko 
koordynatora/ki projektu  pt.: „Spedytor na maksa!”  w ramach RPO WP na lata 2014-
2020 w zakresie IX osi priorytetowej, Działanie 9.4, do dnia  29.11.2019r do godz. 12:00  
(decyduje data faktycznego wpływu do ZSL). Dokumenty, które wpłyną po określonym 
terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń ZSL.  
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 

dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz Ustawą z 21 listopada 2008 roku o 

pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. poz. 1458 z  późn.  zm.). 

                    Dyrektor Szkoły 

 …………………… 


