Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

poszukuje Specjalisty do kontroli dokumentów zamówień publicznych i personelu projektu

„Piska Akademia Aktywności”
Wymagania:
osoba winna posiadać:

 wykształcenie: wyższe kierunkowe;
 doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze
zamówień publicznych;
 znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie - umiejętność interpretacji przepisów
dotyczących zamówień publicznych;
 szkolenia z zakresu krajowego oraz wspólnotowego Prawa zamówień publicznych;
 samodzielność i dobra organizacja pracy;
 umiejętność negocjacji
Zakres pracy:

 udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego
przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 udział w ocenie formalno-prawnej ofert;
 kontrola dokumentów związanych z procedurami Prawa zamówień publicznych i
personelem projektu
 sporządzenie protokołu z zakresu przeprowadzonej kontroli.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:



aktualne CV
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez
MGOPS w Piszu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). "

Miejsce i termin składania dokumentów:
 Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. osobiście
w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu , korespondencyjnie na adres 12200 Pisz, ul. Wąglicka 1 lub mailowo na adres: mgops_pisz@home.pl z dopiskiem „Specjalista do
kontroli dokumentów zamówień publicznych i personelu projektu".
Dodatkowe informacje:
 Wyniki oraz lista kandydatów, spełniających wymogi naboru, zostaną zamieszczone na tablicach
ogłoszeń w Biurze Projektu
 Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do wykonania zadań nie będą odsyłane
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