ZA ACZNIK NR. 1
Procedura naboru pracowników LGD
Kadra Biura LGD musi spe nia wymogi ci le okre lone w LSR, co jest gwarancj
profesjonalno ci dzia
podejmowanych przez LGD. Proces rekrutacji pracowników
odbywa si b dzie zgodnie z zasadami jawno ci i konkurencyjno ci. Osoby
ubiegaj ce si o stanowisko w Biurze LGD musz podda si procesowi
rekrutacyjnemu sk adaj cemu si z nast puj cych etapów:
1. Og oszenie konkursu na dane stanowisko , na stronie WWW Stowarzyszenia i w
siedzibie LGD.
Og oszenie zawiera:
nazw i adres Stowarzyszenia;
okre lenie stanowiska;
katalog wymogów koniecznych i po danych stawianych przed potencjalnymi
kandydatami;
wykaz dokumentów niezb dnych do z enia przez osoby ubiegaj ce si
o zatrudnienie;
zakres obowi zków zwi zanych z konkretnym stanowiskiem;
termin i miejsce z enia aplikacji;
2. Weryfikacja z onych dokumentów przez cz onka Stowarzyszenia wyznaczonego
przez Zarz d Stowarzyszenia odpowiedzialnego za rekrutacj pracowników pod
wzgl dem spe nienia przez kandydatów wymogów formalnych okre lonych
w og oszeniu o konkursie;
3. Przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego wy aniaj cego 2 najlepszych kandydatów
na dane stanowisko z najwi ksz liczba punktów;
4. Rozmowa kwalifikacyjna;
5. Og oszenie wyników konkursu i podanie ich do publicznej wiadomo ci wraz
z uzasadnieniem za po rednictwem tych samych rodków u ytych do og oszenia
konkursu;
6. W przypadku gdy aden z kandydatów nie b dzie spe nia wymaga koniecznych,
Zarz d LGD ma prawo do zmiany niektórych z tych wymaga w celu zapewnienia
ci
ci pracy biura. Istnieje tak e mo liwo zatrudnienia tymczasowego osoby nie
spe niaj cej wszystkich warunków koniecznych. Zatrudnienie tej osoby b dzie
utrzymane do momentu pojawienia si kandydatury osoby lub osób, które spe niaj
nowo okre lone wymogi konieczne. Oznacza to tak e, i LGD b dzie mia a prawo do
og oszenia nowego naboru na dane stanowisko w celu zapewnienia jak najlepszej
jako ci us ug wiadczonych przez Biuro i sprawnej realizacji zada jakie wyznaczy a
sobie LGD.
Oceny testów i rozmowy kwalifikacyjnej dokonuj :
- W przypadku stanowiska Kierownika Biura - Zarz d LGD
- W przypadku pozosta ych stanowisk - Kierownik Biura LGD i Zarz d
Warunkiem obligatoryjnym stawianym przed kandydatami jest z enie
kompletu dokumentów, na który sk adaj si :
1. list motywacyjny;
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2. yciorys – curriculum vitae;
3. kserokopie dokumentów potwierdzaj cych wykszta cenie;
4. kserokopie za wiadcze o uko czonych kursach, szkoleniach;
5. o wiadczenie kandydata o niekaralno ci za przest pstwo pope nione umy lnie;
6. o wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Dzia ania „Dziedzictwo i Rozwój” zgodnie
z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wiadczone w asnor cznym
podpisem.
Przewiduje si utworzenie nast puj cych stanowisk:
Kierownik Biura - umowa o prac w wymiarze ½ etatu;
Specjalista ds. wdra ania LSR - umowa o prac w pe nym wymiarze czasu
pracy;
Specjalista ds. aktywizacji spo ecznej - umowa o prac w pe nym wymiarze
czasu pracy;
G ówny ksi gowy projektu - umowa zlecenie.
Dodatkowe zatrudnienie mo e dotyczy stanowisk:
Asystent – umowa o prac w niepe nym wymiarze czasu pracy – ½ etatu
Pracownik gospodarczy - umowa o prac w niepe nym wymiarze czasu pracy
– ½ etatu. (lub umowa zlecenie).
Z uwagi na specyfik zagadnie dotycz cych korzystania przez ró ne
podmioty ze rodków Unii Europejskiej i procesów dzia ania samej LGD i jej Biura
przewiduje si tak e ewentualne korzystanie z us ug:
Radcy prawnego
Informatyka
Stowarzyszenie chce wspó pracowa
z Powiatowym Urz dem Pracy
prowadz cym program prac subsydiowanych: sta e zawodowe i przygotowania
zawodowego. LGD pragnie tak e zaanga owa w swoje dzia ania mieszka ców
i promowa ide wolontariatu.
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Dokument w liczbie str. 3 zatwierdzono w dniu 07.01.2009r. na Walnym
Zebraniu Cz onków.

……………………………………………
Podpis Przewodnicz cego Walnego Zebrania Cz onków
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