Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. animacji lokalnej promocji i współpracy

Forma zatrudnienia: zatrudnienie na umowę o pracę (nabór na zastępstwo)

1. Zakres obowiązków:
• inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych, projektowanie kampanii promocyjnych, w tym
organizowanie i udział w wydarzeniach zewnętrznych targach, imprezach itp.
• merytoryczne prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia oraz obsługa social media
• realizacja planu komunikacyjnego
• zapewnienie wysokiej jakości obsługi beneficjentów
• animacja lokalna i nawiązywanie współpracy
• kontakty zagraniczne
• przygotowywanie, organizowanie i realizację szkoleń
• realizacja projektów własnych Stowarzyszenia
• wsparcie innych pracowników w prowadzeniu doradztwa
• prowadzenie działalności informacyjnej
• koordynowanie realizacji projektów grantowych Stowarzyszenia
• przygotowywanie i organizowanie działań z zakresu aktywizacji mieszkańców
• wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora biura

2. Wymagania konieczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe
bardzo dobra znajomość obsługi komputera (obsługa oprogramowania typu: Word, Excel, Power Point)
bardzo dobra znajomość zasad podejścia Leader
doświadczenie w pracy z klientem
gotowość do pracy w terenie oraz wyjazdów/delegacji
znajomość języka/języków obcych, w szczególności j. angielskiego
prawo jazdy i samochód do dyspozycji
komunikatywność
wysokie zdolności interpersonalne
samodzielność, operatywność

3. Wymagania dodatkowe:
•
•
•
•
•

doświadczenie w zakresie prowadzenia działań promocyjnych
doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnych
doświadczenie w realizacji projektów
umiejętność pracy indywidualnej jak i w zespole
staż pracy w LGD

4. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys – curriculum vitae (CV), ze wskazaniem kontaktowego numeru telefonu i klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie do celów przeprowadzenia
rekrutacji, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
Klauzula informacyjna RODO dotycząca rekrutacji
Informujemy, że w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Ziemia Bielska z siedzibą przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała. Podane przez Panią/Pana dane
będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana
zgodę.
Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą udostępniane osobom trzecim. Administrator będzie
przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych
osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane, a jeśli tak,
to w jakim zakresie, sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one
nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, przeniesienia danych osobowych W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Pani/Pana
danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu
rekrutacji. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe przeprowadzenie rekrutacji; Administrator nie
ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Postępowanie konkursowe – etapy naboru:
I ETAP
Etap pierwszy rekrutacji odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. i polegać będzie na weryfikacji formalnej
dokumentów aplikacyjnych pod kątem wymagań formalnych stawianych kandydatom. Osoby spełniające
wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji o czym kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie lub drogą mailową.
II ETAP
Drugi etap rekrutacji odbędzie się w siedzibie LGD. Dokładna data i miejsce zostaną podane zakwalifikowanym
kandydatom.

6. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31 października 2019 r. (do godz. 12:00)
1)

w wersji elektronicznej na adres dyrektor@ziemiabielska.pl podając w tytule maila: „Dotyczy
naboru na stanowisko Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy ” lub

2) w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała,
pokój 4 (parter) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista
ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy ”
Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

