
                                                              
 

Rekrutacja na stanowisko doradcy ds zamówie ń publicznych w projekcie 
Czas na aktywno ść w gminie Żyraków” realizowanym 

przez Gminny O środek Pomocy Społecznej w Żyrakowie 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 
 
 
Wymagania niezb ędne: 
 

1) wykształcenie  wyższe 
2) doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem zamówień publicznych 

w oparciu o ustawe Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, 
poz. 177 z późn. zm. 

3) doświadczenie związane z prowadzeniem zamówień publicznych w ramach 
projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

4) Bardzo dobra znajomość obsługi progamów MS Office lub OpenOffice 
 

Wymagania dodatkowe: 
 
1) umiejętność interpersonalne 
2) znajomość lokalnego rynku pracy i tematyki reintegracji zawodowej i 

społecznej 
 
Warunki zatrudnienia: 
 
Umowa zlecenie na czas: maj 2012 – czerwiec 2015 r. 
 
Zakres wykonywanych zada ń na stanowisku doradcy zawodowego: 
 

1) realizacja zadań w projekcie „Czas na aktywność w gminie Żyraków” w 
zakresie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 
Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zm. 

 
 

Wymagane dokumenty: 
 

1) CV, 
2) dokumenty poświadczające wykształcenie, 
3) inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub 

ukończone kursy czy szkolenia, 
4) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926z późn. zm.” 
 



 
 

 
 
 
Powyższe dokumenty nale ży zło żyć w zamkni ętej kopercie, z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko doradca ds. zamówie ń publicznych” w Gminnym O środku 
Pomocy Społecznej w Żyrakowie, 39-204 Żyraków w terminie do 6 maja  2013r. 
do godziny 11 00 

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 14 6822 
635. 
 
 
Żyraków, dnia 26.04.2013r. 

Kierownik GOPS 
Grażyna Kokoszka  


