
Załącznik nr 2 

2. Ogłoszenie na stanowisko specjalisty ds. programów  w CEiPM we Wrocławiu 

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu zatrudni: 

- Nazwa stanowiska: 

  Specjalista ds. programów; 

- Miejsce wykonywania pracy:   

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, Wybrzeże 

J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław 

- Rodzaj umowy: 

  umowa o pracę na zastępstwo; 

- Wymiar etatu: 

   pełny etat; 

- Wymagania wobec kandydata: 

•    wykształcenie wyższe, 

•    znajomość języka obcego 

•    bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Excel, Internet), 

•    komunikatywność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, odpowiedzialność 

•    doświadczenie zawodowe, 

- Do obowiązków kandydata należy: 

•    planowanie, przygotowywanie, pisanie i realizacja projektów współfinansowanych 

ze   środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego, ERASMUS +, itp. 

monitoring realizacji projektów. 

- Główne zadania na stanowisku Specjalisty ds. programów: 

- koordynacja działaniami kadry OHP podległej CEiPM we Wrocławiu związanymi  z 

realizacją programów finansowanych przez Unię Europejską oraz programów Rynku   Pracy. 

- prowadzenie monitoringu i nadzoru sprawozdawczości związanej z realizacją  projektów. 

- wykonywanie czynności związanych z prawidłową realizacją poszczególnych projektów 

- współpraca z innymi instytucjami (samorządowymi, powiatowymi, gminnymi   i 

pozarządowymi) polegającą na inicjowaniu i podejmowaniu inicjatyw związanych  z 

konstruowaniem i realizacją programów Unii Europejskiej oraz programów Rynku Pracy. 

- uczestniczenie w szkoleniach i innych formach zdobywania wiedzy na temat korzystania z 

funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy udostępniających środki na potrzeby 

młodzieży  (w tym młodzieży bezrobotnej). 

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny, 

 cv, które, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, powinno zawierać: imię (imiona) i 

nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, kwalifikacjach 

zawodowych i przebiegu zatrudnienia, 

 własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji: 

 Kandydat  składa oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781.),  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 



dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

-   Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie, 

-   Złożone dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane 

-   Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą 

rozpatrywane, 

-   Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. 

 

Oferty prosimy składać osobiście na adres:  

Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP  Wyb. J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław lub na 

adres e-mail: dolnoslaska@ohp.pl  do dnia  31.08.2021r. 

Decyduje data wpływu dokumentów. 

 

 


