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Białystok dnia, ….03.2013 r.
Stowarzyszenie MY DLA INNYCH
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
specjalisty ds. monitoringu, ewaluacji i rozliczeń projektu
„Zielone światło – wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w Stowarzyszeniu MY DLA INNYCH w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13
1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku: monitoring, ewaluacja i rozliczanie

projektu „Zielone światło – wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych
na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.
Specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i rozliczeń projektu będzie odpowiadał przed
kierownikiem projektu za prawidłową i terminową realizację ww. projektu,
w szczególności za:
 prawidłowe rozliczanie projektu zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu na
podstawie aktualnie obowiązujących Zasad finansowania Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i innych dokumentów programowych oraz
prawodawstwa krajowego
 kompleksowe przygotowywanie dokumentów księgowych, w tym opisywanie faktur
i rachunków dotyczących projektu oraz wzorów dokumentów finansowych
 sporządzanie wniosku o płatność
 planowanie finansów i sporządzanie harmonogramów płatności
 sporządzanie umów z usługodawcami, personelem projektu
 bieżący kontakt z opiekunem projektu z Instytucji Pośredniczącej
 współpraca z pozostałym personelem zatrudnionym przy realizacji projektu
 prowadzenie procedury ofertowej i wyboru wykonawców/dostawców;
 monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot.
realizowanego projektu mających wpływ na prawidłowy poziom wykonywanych
zadań oraz niezwłoczne podejmowanie stosownych działań w tym zakresie
 monitoring i ewaluacja projektu
 zadania zlecone przez kadrę zarządzającą.
2. Wymagania niezbędne:






wykształcenie wyższe, studia preferowane ekonomia, rachunkowość, zarządzanie lub
pokrewne
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w księgowości
bardzo dobra umiejętności obsługi komputera (MS Office)
znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i aktualnie obowiązujących Zasad
finansowania, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
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innych dokumentów programowych oraz prawodawstwa krajowego niezbędnych
do wykonywania zadań w zakresie projektu
3. Wymagania dodatkowe:
 znajomość zagadnień z zakresu księgowości i rachunkowości
 znajomość zasad funkcjonowania trzeciego sektora
 szkolenia z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zasad rozliczania






4.

projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
obowiązkowość i terminowość
rzetelność i odpowiedzialność
zaangażowanie i dyspozycyjność
skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej
umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny, cv oraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

5. Termin i miejsce składania dokumentów:




Termin: do dnia 20.03.2013 r.
Miejsce: skan podpisanych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres
marzdlainnych@gmail.com

6. Warunki pracy na stanowisku:








pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny – 3 miesiące, kolejna
na czas określony, tj. do 31.05.2015 r.
wymiar czasu pracy: ½ etatu – elastyczne godziny pracy
wynagrodzenie brutto: w przedziale 1000,00 zł –1100,00 zł,
samodzielne stanowisko
praca w dynamicznie rozwijającej się organizacji
przyjazna atmosfera

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie
o terminie dalszej rekrutacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani
są przedstawić kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów
potwierdzających doświadczenie i staż pracy.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą
rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.
Białystok, ……………..

