
 

 
 

Zarząd Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania DWIE RZEKI poszukuje pracownika na stanowisko 
KIEROWNIK BIURA. Na zgłoszenia czekamy do 24.02.2021 r. 

 
 

OFERTA PRACY 
KIEROWNIK BIURA 

 

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 1 ETAT 

OFERUJEMY: 

• pracę na podstawie umowy o pracę, 
• pracę w projekcie finansowanym ze środków UE, 

• duży zakres samodzielności przy realizowanych działaniach oraz związaną z tym 
odpowiedzialność, 

• pracę z NGO, przedsiębiorcami oraz współpracę z samorządem Miasta Bydgoszczy, 

• pracę w z ludźmi, w tym lokalnymi liderami, 

• adekwatne wynagrodzenie. 
 

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI: 
• inicjowanie i koordynacja zadań realizowanych przez Biuro LGD w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju, 

• planowanie działalności Biura LGD, w szczególności przygotowanie rocznych planów 
finansowych i merytorycznych, 

• kierowanie pracą Biura LGD w celu realizacji założonych zadań i planów, 

• właściwy dobór kadr i ich przygotowanie do realizacji zadań Biura LGD, 

• pełnienie obowiązków Pracodawcy w stosunku do pracowników Biura LGD oraz zarządzanie 
personelem Biura LGD, 

• nadzór nad realizacją zadań zleconych wykonawcom zewnętrznym, 

• składanie sprawozdań z działalności Biura LGD i stanu realizacji zadań, zapewnienie 

prawidłowego i terminowego opracowywania obowiązujących sprawozdań i informacji dla 

Zarządu, 

• organizacja i uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Walnego 
Zebrania Członków, 

• nadzorowanie wykonywania zadań Biura LGD wynikających z uchwał Walnego Zebrania, 
Zarządu i Rady, 

• zapewnienie sprawnego obiegu informacji pomiędzy Biurem LGD a Zarządem oraz członkami 
Stowarzyszenia, nadzór nad wpłatami składek przez członków LGD, 

• prowadzenie spotkań informacyjnych, 

• udział w prowadzeniu animacji lokalnej, 

• udzielanie informacji Wnioskodawcom w zakresie aplikowania i rozliczania operacji i grantów, 

• współpraca z Radą w zakresie procesu wyboru operacji i grantów (pełni funkcję opiekuna 
procesu), 

• nadzorowanie działań monitoringowych i ewaluacyjnych, 

• wdrażanie Planu komunikacji, 

• wdrażanie Planu szkoleń, 

• prowadzenie Rejestru członków LGD, 

• prowadzenie Rejestru interesów członków Rady, 
 

• zarządzanie operacyjne projektami realizowanymi przez LGD, w tym organizowanie działań 
projektowych, zarządzanie kadrą projektu, przygotowywanie sprawozdań, w tym w aplikacji 
SL2014 i współpraca z Urzędem Marszałkowskim, 

• sprawowanie bieżącej kontroli działalności finansowej Biura LGD zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, planem finansowym zatwierdzonym przez Zarząd oraz Regulaminami 
Biura, 

• prowadzenie dokumentacji LGD (finansowej i merytorycznej), 



 

 

• współpraca z księgowością (biurem rachunkowym) w zakresie zapewnienia prowadzenia 
ewidencji księgowej LGD i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami 
Ustawy o rachunkowości oraz obowiązującymi uregulowaniami i zasadami gospodarki 
finansowej, 

• nadzorowanie prawidłowego dokumentowania i rozliczania działalności finansowej, 

• wykonywanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania LGD i wdrażania 
LSR, 

• zapewnienie właściwych warunków pracy oraz prawidłowej atmosfery i stosunków 
międzyludzkich wśród pracowników Biura LGD, 

• nadzorowanie i zapewnienie przestrzegania przepisów bhp oraz p. poż., 

• osobista obsługa wyznaczonej grupy grantobiorców. 

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE: 

• wykształcenie wyższe, 

• doświadczenie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku pracy (min. 2 lata), 

• kursy i szkolenia z zakresu realizacji projektów dofinansowanych z funduszy 

• zewnętrznych (w tym środków z Unii Europejskiej), 

• doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (min. 2 lata lub 
minimum 1 projekt), 

• bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 
(aktywizacja społeczno-zawodowa, aktywizacja społeczno-obywatelska, przedsiębiorczość 
społeczna) i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
2014-2020, 

• doświadczenie i niezbędna wiedza do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o 
zasięgu regionalnym/lokalnym. 

• biegła znajomość jednego języka obcego używanego powszechnie na terenie UE 
(preferowany angielski, francuski, niemiecki) – będzie sprawdzona w czasie rozmowy 
kwalifikacyjnej, 

• obsługa pakietów programów biurowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, program do 

• tworzenia prezentacji) – będzie sprawdzona w czasie rozmowy kwalifikacyjnej,, 

• znajomość narzędzi internetowych (w szczególności poczta elektroniczna, przeglądarka 
internetowa) – będzie sprawdzona w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, 

• zdolność myślenia analitycznego i projektowego, 

• umiejętność kierowania zespołem i koordynacji złożonych zadań, 

• odporność na stres, 

• umiejętność organizacji pracy, 

• umiejętność samoorganizacji, 

• wysokie kompetencje interpersonalne, 

• kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń/spotkań informacyjnych, 

• umiejętność rozwiązywania problemów, 

• innowacyjność, 

• obsługa urządzeń biurowych, 

• wysoka kultura osobista. 
 
 

„Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV i listu 
motywacyjnego zawierającego zarys koncepcji funkcjonowania Biura LGD, z uwzględnieniem roli biura 
LGD w relacjach organizacji z sektorem NGO i Samorządem Bydgoszczy, realizacji programu grantowego 
w bieżącej perspektywie finansowej i przygotowania do analogicznych zadań z wykorzystaniem środków 
z perspektywy finansowej UE 2021-2027 (list motywacyjny z koncepcją nie dłuższy niż 10.000 znaków)”  

 
APLIKACJE PRZYJMUJEMY POD ADRESEM: biuro@lgd.bydgoszcz.pl  

APLIKACJE NALEŻY PRZESYŁAĆ DO DNIA 24.02.2021 r. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).” 

 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail 
na adres biuro@lgd.bydgoszcz.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo 
profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG, ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 
 


