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Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalistka/ty ds. rozliczeń dotacji,
wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS OWES
W związku z rozwojem działalności „Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej ” poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalistka/ty ds. rozliczeń dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS
OWES
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 1 etat.
Miejsce wykonywania pracy: Kielce.
Wymagania podstawowe:








wykształcenia wyższego,
doświadczenia w realizacji projektów EFS,
znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
doświadczenia (min. 2 lata) , w tym min. rok na stanowisku związanym z rozwojem
ekonomii społecznej/ realizacji projektów unijnych dofinansowanych z EFS,
sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,

Wymagania dodatkowe:
- ukończone szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych
z ekonomią społeczną (potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami),
- doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym,
- dodatkowe wykształcenie w obszarze ES lub animacji lokalnej (np. studia podyplomowe,
certyfikaty profesjonalne, itp),
- doświadczenie w realizacji projektów z EFS,
- prawo jazdy kat B.
Główne obowiązki:
Zakres obowiązków specjalisty/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem,
oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE,
w tym w szczególności:
1. Praca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na województwie świętokrzyskim – subregion
południowy, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorstw społecznych.
2. Monitoring rozliczeń finansowych udzielonego wsparcia finansowego w ramach projektu
oraz utrzymywania trwałości dofinansowanych miejsc pracy:
www.sowes.pl
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Przygotowanie umów na udzielenie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie
/zatrudnienie w PES/PS oraz wsparcia pomostowego,
Monitorowanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w tym realizacji wizyt monitoringowych w dofinansowanych PES/PS,
Kontrola i weryfikacja rozliczeń dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego
Przygotowywanie dokumentów dotyczących wypłaty transz dla PES/PS,
Prowadzenie korespondencji z uczestnikami projektu, udzielanie pisemnych
odpowiedzi.
Monitoring przepływu uczestników ŚOWES związanych z działaniami związanymi z
udzielaniem, rozliczeniem dotacji i wsparcia pomostowego.

3. Monitorowanie finansów projektu m.in.: w zakresie udzielonych dotacji i wsparcia
finansowego, przyjmowanie i opisywanie dokumentacji finansowej zewnętrznej oraz
wewnętrznej,
4. Przygotowywanie informacji o działaniach OWES oraz dostępnym w ramach oferty OWES
wsparciu doradczym przy tworzeniu nowych organizacji pozarządowych, PES i PS,
5. Przygotowywanie nowych propozycji w zakresie obszaru działania Świętokrzyskiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej,
współpraca z w tym zakresie z innymi pracownikami i zespołami Caritas Diecezji Kieleckiej.
6. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu, tj.
wkładu do wniosków o płatność,
7. Udział w bieżących czynnościach związanych z realizacją zadań działu, udział
w procedurach wyboru wykonawców, udział w przygotowaniu umów i innej dokumentacji
służącej wykonywaniu zadań działu, udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach
poświęconych realizacji projektów, udział w działaniach związanych archiwizacją
dokumentacji projektowej
8. Współpraca z personelem OWES, w szczególności z kierownikiem, kluczowymi
doradcami ogólnymi i biznesowymi, animatorem, specjalistami/specjalistkami ds. reintegracji
pionek kadrowo-płacowym Caritas Diecezji Kieleckiej oraz osobami odpowiedzialnymi za
rekrutację w terenie oraz wykonawcami usług.

Oferujemy:
- ciekawą pracę w dynamicznym zespole,
- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- możliwość udziału w kreowaniu przyszłych działań rozwijającej się Organizacji,
- pracę z doświadczonymi współpracownikami,
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie.
www.sowes.pl
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Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny
oraz CV ze zdjęciem) tylko i wyłącznie na adres e-mail k.kozlowska@sowes.pl w temacie
wpisując „Aplikacja na stanowisko Specjalistka/ty ds. rozliczeń dotacji, wsparcia
pomostowego i monitoringu PES/PS OWES S”,
Aplikacje należy przesłać do dnia 09 lutego 2020 roku.
Do ofert prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Caritas Diecezji Kieleckiej w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane
przeze mnie stanowisko.” Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas
rozpatrywane.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Praca w ramach projektu ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ
ŚOWES
realizowanego w ramach Poddziałania 09.03.01. Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.sowes.pl

