
OGŁOSZENIE 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ,, Żywiecki Raj” 

34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 

ogłasza konkurs na zastępstwo 

na stanowisko pracownik administracyjno – rozliczeniowy 

 

I) WYMAGANIA NIEZBĘDNE KANDYDATA: 

 

1. Posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego, 

2. Prawo jazdy kat. B, 

3. Dobra znajomość obsługi komputera, 

 

II) WYMAGANIA DODATKOWE KANDYDATA: 

 

1. Wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne, 

2. Znajomość zagadnień finansowych i kadrowych, 

3. Umiejętności organizacyjne, kreatywność, umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu, 

umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego uczenia się. 

 

III) ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 

 

Pracownik jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw administracyjnych biura LGD i w zakresie 

spraw rozliczeniowych. 

 

Działania z zakresu spraw administracji 

1) obsługa sprzętu biurowego, 

2) prowadzenie sekretariatu biura, 

3)  prowadzenie dziennika korespondencyjnego, 

4) wydawanie delegacji oraz prowadzenie rejestru delegacji, 

5) prowadzenie rejestru umów Stowarzyszenia, 

6) prowadzenie spraw kadrowych, 

7) współpraca przy prowadzeniu dokumentacji członkowskiej, 

8) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia, 

9) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Biura, 

10)  rejestr zwolnień lekarskich, 

przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażania LSR. 

 

Działania z zakresu spraw rozliczeniowych 

1) przygotowanie dokumentów do prawidłowej rejestracji operacji gospodarczych  

i finansowych, 

2) analiza dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym, 

3) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,  

4) prowadzenie dokumentacji składek członkowskich, 

5)  prowadzenie rejestru faktur, 

6)  kompletowanie dokumentacji  księgowej  w celu przekazania służbom księgowym 

(pracownik lub biuro rachunkowe), 

7)  obsługa  wpłat oraz wypłat gotówkowych,  

8)  prowadzenie ewidencji kasowej, 

9) kompletowanie finansowych dokumentów pracowniczych (karty wynagrodzeń, 

rozliczenia roczne PIT 11 itp.), 

10) współpraca z pracownikiem ds. księgowych  lub z biurem rachunkowym. 

11) przygotowywanie pod względem finansowym  wniosków o płatność i sprawozdań  



w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Stowarzyszenia, 

12) przygotowanie danych do monitoringu, ewaluacji i sprawozdań Kierownikowi Biura LGD, 

13) sprawdzenie weryfikacji wstępnej operacji, oceny zgodności operacji z LSR, w tym 

zgodności z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, 

14) prowadzenie i aktualizację dokumentacji członkowskiej, 

15) prowadzenie i aktualizację dokumentacji Członków Rady, 

16) przygotowywanie korespondencji do członków organów Stowarzyszenia, 

17) dystrybucję wydawnictw i materiałów promocyjnych i informacyjnych, 

18) współorganizację imprez okolicznościowych, wyjazdowych, spotkań informacyjnych, 

19) przeprowadzanie wizyt monitorujących realizację projektów, 

20) telefoniczne udzielanie informacji w zakresie możliwości finansowania działań objętych 

LSR. 

 

 

IV) INFOMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU: 

 

1. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin. 

3. Pomieszczenie przeznaczone do pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym 

4. Częstotliwość wyjazdów terenowych: okazjonalnie. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa 

Działania ,,Żywiecki Raj” w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2020 r. wynosił 

poniżej 6%  

 

V) WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1. List motywacyjny. 

2. Życiorys – curriculum vitae, ze wskazaniem numeru telefonu. 

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone 

klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie 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). 

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe. 

7. Kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie 

zawodowe. 

8. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub 

umiejętności . 

9. Kopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy). 

 

UWAGA: dokumenty wymienione w punktach 1-6  powinny być opatrzone własnoręcznym 

podpisem.  

VI) ETAPY NABORU: 

 



1. Etap pierwszy 

Etap pierwszy rekrutacji odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. i polegać będzie na 

sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych stawianych kandydatom. Osoby 

spełniające wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.  

O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu oraz o godzinie testu i rozmowy kwalifikacyjnej 

kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową na wskazany przez 

kandydata adres mailowy. 

 

2. Etap drugi  

Etap drugi odbędzie się do dnia 12 sierpnia 2020 r. i polegać będzie na przeprowadzeniu testu 

oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową. Zakres testu 

i rozmowy obejmuje tematykę zagadnień z kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych a 

także znajomości zagadnień Leader i zasad funkcjonowania LGD. Test  

i rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w siedzibie Stowarzyszenia LGD 

,,Żywiecki Raj”, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice (o godzinie testu kandydaci 

zostaną poinformowani telefonicznie).  

 

VII) TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej w siedzibie 

Stowarzyszenia LGD ,,Żywiecki Raj” lub przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie – Lokalna 

Grupa Działania ,, Żywiecki Raj”  ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice terminie do dnia 

30 lipca 2020 r. ( do godz. 10.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na 

stanowisko pracownik administracyjno-rozliczeniowy” 

1. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej wymienionym terminie, nie będą 

rozpatrywane. 

2. Dodatkowych informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w dni robocze  

w godzinach pracy Stowarzyszenia pod numerem telefonu 33 475 48 21.  


