
 
  

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

ogłasza nabór na stanowisko ds. weryfikacji wniosków o udział w Projekcie 
Praca na umowę zlecenie 

 
Wynagrodzenie współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

 
Nazwa projektu:  

„ETAP II - Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym” 
 

Okres realizacji zlecenia 01.07.2011 - 31.08.2012 (2 miesiące) 
 
nr ref. RNWK.042-0002/006/2011 
 
Wymagania stawiane kandydatom: 
 
Niezbędne: 

 znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, systemu pomocy społecznej, systemu 
świadczeń rodzinnych, systemu stypendiów socjalnych, systemu pomocy społecznej dla osób ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

 ukończone studia wyższe z zakresu pracy socjalnej, 

 min. 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych z Unii 
Europejskiej, doświadczenie zawodowe w jednostkach Pomocy Społecznej. 

 
Zakres wykonywanych zadań: 
 
Praca w zespole projektowym przy projekcie "ETAP II - Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz 
przed wykluczeniem cyfrowym" 
 

 Przeprowadzenie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych, 

 Informowanie o Projekcie,  

 Tworzenie listy kandydatów na podstawie wniosków o udział w Projekcie (arkusz kalkulacyjny), 

 Merytoryczna współpraca z Beneficjentem Ostatecznym zarejestrowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu, 

 Współpraca z zespołem Projektowym, 

 Tworzenie zaświadczeń potwierdzających spełnianie warunków upoważniających do otrzymania wsparcia 
w ramach systemu pomocy społecznej, w ramach systemu świadczeń rodzinnych, do uzyskania stypendiów 
socjalnych, w ramach systemu pomocy społecznej dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 

 
 
Wymagane dokumenty: 

 CV 

 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym 
naborem, 

 kopia dowodu osobistego, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
 
Na zgłoszenie oczekujemy w terminie do dnia 13 maja 2011r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu) pod adresem: 
 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 
Rynek 1 
62-020 Swarzędz 
 
Dodatkowe Informacje: 
Anna Tomicka 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

tel. 61 65 12 109 
tel. 61 65 12 401 


