Załącznik numer 1 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD

Opisy stanowisk Biura LGD
Numer dokumentu
Nazwa dokumentu
Nazwa stanowiska
Symbol

1.
Karta stanowiska pracy
Dyrektor Biura
DB

I. Usytuowanie stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej:
1. Stanowisko pracy podlega: Zarządowi LGD
2. Stanowisku pracy podlegają: Pracownicy Biura LGD
II. Zasady zastępowania:
1. Jest zastępowany przez specjalistę ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy
III. Cel stanowiska: Koordynowanie w skali całej organizacji procesów związanych z jej funkcjonowaniem
IV. Zadania realizowane na stanowisku pracy, traktowane jako obowiązki





1.










2.













Zadania ogólne:
Wyznaczenie zadań pracownikom LGD i kontrola ich realizacji,
Organizowanie pracy Biura LGD,
Nadzór nad majątkiem LGD,
Utrzymywanie kontaktów z członkami oraz wszelkimi instytucjami, których cele są zbieżne z celami
stowarzyszenia,
Podejmowanie działań mających na celu realizację celów statutowych LGD,
Przestrzeganie i stosowanie ustalonych w LGD regulaminów i procedur,
Przestrzeganie ustalonego w organizacji czasu pracy oraz potwierdzanie przez podpis obecności w pracy na liście
obecności,
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP i PPOŻ,
Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Biura oraz doskonalenia
umiejętności pracy,
Dbanie o dobro organizacji i jej wizerunek oraz mienie,
Zachowanie w tajemnicy informacji technicznych, handlowych lub organizacyjnych organizacji, których
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę,
Dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
Wykonywanie innych prac zleconych przez Zarząd LGD.
Zadania szczegółowe:
Sporządzanie wniosków o finansowanie zadań wskazanych przez Zarząd LGD,
Kontrola realizacji wdrażania LSR i sporządzanie okresowych raportów dla Zarządu,
Wdrożenie realizacji procedur naboru wniosków oraz procedur oceny realizacji projektów grantowych,
Wdrożenie działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR,
Monitoring ważnych dla rozwoju LGD mediów i stron internetowych,
Sporządzanie rocznych planów pracy,
Sporządzanie cyklicznych sprawozdań i raportów z działalności,
Współpraca z mediami w celu promocji działań podejmowanych przez LGD,
Kontakty z Samorządem Województwa oraz urzędami i instytucjami z obszaru działania LGD,
Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych,
Nadzór nad archiwum zakładowym, prowadzenie akt osobowych pracowników oraz prowadzenie dokumentacji
zamówień publicznych,
Opracowanie działań w zakresie animacji (aktywizacji) i współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz nadzór nad
ich wdrażaniem, a także monitoring jakości realizowanych działań,
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Opracowanie merytoryczne usług doradczych i nadzór nad realizacją doradztwa w zakresie przygotowywania
wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR, a także prowadzenie
ewidencji doradztwa i monitoring jakości udzielanego doradztwa,
Opracowywanie planu szkoleń pracowników i organu decyzyjnego.

V. Prawa i obowiązki pracownicze – zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem Biura

VI. Uprawnienia decyzyjne:
 Jako członek komisji rekrutacyjnej przeprowadzanie rekrutacji pracowników Biura

VII. Kryteria oceny:
 Poziom wykorzystania potencjału stowarzyszenia,
 Poziom znajomości celów LGD i jej działań w społeczności lokalnej,
 Skala współpracy/kontaktów z innymi instytucjami o celach zbieżnych z celami stowarzyszenia,
 Aktualność strony internetowej LGD, ilość informacji o działaniach LGD w mediach,
 Zgodność realizowanych projektów z celami LGD,
 Wskaźnik skuteczności i terminowości realizacji działań zapobiegawczych/korygujących,
 Poziom porządku organizacyjnego firmy,
 Rzetelność i wydajność pracy,
 Jakość pracy,
 Współpraca z pracownikami firmy.

VIII. Wymagane kwalifikacje:
Wyszczególnienie

Niezbędne

1. Wykształcenie / szkolenia

- Wyższe
- Studia z zakresu zarządzania
funduszami UE

2. Doświadczenie

- 3 lata pracy na stanowisku
kierowniczym
- Znajomość metody LEADER

3. Umiejętności

- Obsługi pakietu Office, Internetu
- Administrowania stroną internetową i
serwisami społecznościowymi
- Umiejętności analityczne
- Doskonała organizacja pracy
- Znajomość języków obcych:
angielskiego i/lub niemieckiego
- Myślenie strategiczne
- Komunikatywność
- Odpowiedzialność
- Kierowanie zespołami ludzkimi
- Kreatywność

4. Cechy osobowe

Pożądane
- Kursy/studia z zakresu zarządzania
organizacją
- Kursy z zakresu zarządzania personelem
- Kursy z zakresu zarządzania projektami
- Praca w organizacjach pozarządowych
- Realizacja projektów z PROW 20072013 i/lub PROW 2014-2020
- Zrealizowane projekty z funduszy UE
(koordynator projektu)
- Posiadanie prawa jazdy i samochodu
- Łatwość wyrażania się na piśmie
- Umiejętność prowadzenia wystąpień
publicznych

- Odporność na stres
- Dokładność
- Aktywność
- Zdolności negocjacyjne

Niniejszy dokument jest własnością LGD Krajna nad Notecią – wyłącznie do użytku
wewnętrznego

Strona:

2

Numer dokumentu
Nazwa dokumentu
Nazwa stanowiska
Symbol

2.
Karta stanowiska pracy
Specjalista ds. organizacyjnych, promocyjnych i współpracy
SPEC

I. Usytuowanie stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej:
1. Stanowisko pracy podlega: Dyrektorowi Biura
2. Stanowisku pracy podlegają: nie dotyczy
II. Zasady zastępowania:
1. Jest zastępowany przez pracownika na równoległym stanowisku lub Dyrektora Biura
III. Cel stanowiska: prowadzenie biura oraz pomoc w realizacji projektów realizowanych przez LGD

IV. Zadania realizowane na stanowisku pracy, traktowane jako obowiązki
1.









2.
















Zadania ogólne:
Przestrzeganie i stosowanie ustalonych w LGD regulaminów i procedur,
Realizacja zadań zdefiniowanych przez Dyrektora Biura,
Przestrzeganie ustalonego w organizacji czasu pracy,
Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i PPOŻ., oraz potwierdzanie przez podpis obecności w pracy na liście
obecności,
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy,
Dbanie o dobro organizacji i jej wizerunek oraz mienie,
Zachowanie w tajemnicy informacji technicznych, handlowych lub organizacyjnych stowarzyszenia, których
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę,
Dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biura.
Zadania szczegółowe:
Organizacja posiedzeń władz i organów LGD,
Koordynacja projektów zleconych przez Dyrektora Biura,
Prowadzenie rejestru członków LGD i jego aktualizacja,
Współpraca z członkami LGD, udział w zebraniach organizowanych przez członków,
Prowadzenie strony internetowej LGD i fanpage, Obsługa techniczno-biurowa sekretariatu,
Realizacja zadań powierzonych przez Dyrektora Biura,
Przyjmowanie i rejestracja bieżącej korespondencji,
Wysyłanie korespondencji,
Obsługa interesantów,
Zakup i rozchód materiałów biurowych,
Prowadzenie rejestrów, przygotowanie i archiwizacja dokumentacji Biura,
Prowadzenie wstępnej oceny formalnej wniosków o powierzenie grantu,
Prowadzenie czynności w zakresie nadzoru nad realizacją grantów, w tym weryfikacja sprawozdań, monitoring i
kontrola projektów grantowych,
Prowadzenie działań w zakresie animacji (aktywizacji) i współpracy ze środowiskiem lokalnym,
Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na
operacje realizujące cele LSR.

V. Prawa i obowiązki pracownicze – zgodnie z Kodeksem Pracy i regulaminem organizacyjnym Biura
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VI. Uprawnienia decyzyjne:
 Decyzja o złożeniu zamówienia i zakupie towarów

VII. Kryteria oceny:
 Terminowość wykonywanych zadań,
 Rzetelność i wydajność pracy,
 Jakość pracy,
 Współpraca z pracownikami firmy,
 Jakość i efektywność świadczonych usług doradczych i działań aktywizacyjnych oraz w zakresie współpracy ze
środowiskiem lokalnym.

VIII. Wymagane kwalifikacje:
Wyszczególnienie

Niezbędne

Pożądane

1. Wykształcenie / szkolenia

Wyższe

Wyższe

2. Doświadczenie

Praca biurowa

3. Umiejętności

- Obsługa pakietu Office
- Korzystanie z Internetu
- Obsługa urządzeń biurowych
- Umiejętność zorganizowania i
prowadzenia biura
- Komunikatywność
- Odpowiedzialność
- Wysoka kultura osobista
- Dyspozycyjność

- Realizacja projektów
- Znajomość metody LEADER
- Znajomość języków obcych:
angielskiego/niemieckiego
- Posiadanie prawa jazdy
(samochodu)

4. Cechy osobowe

- Odporność na stres
- Dokładność
- Aktywność
- Umiejętność tworzenia
pozytywnego wizerunku firmy
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Numer dokumentu
Nazwa dokumentu
Nazwa stanowiska
Symbol

3.
Karta stanowiska pracy
Księgowa
K

I. Usytuowanie stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej:
1. Stanowisko pracy podlega: Dyrektorowi Biura
2. Stanowisku pracy podlegają: nie dotyczy
II. Zasady zastępowania:
1. Jest zastępowany przez: Dyrektora Biura
2. Zastępuje: brak
III. Cel stanowiska: Obsługa księgowa Biura LGD

IV. Zadania realizowane na stanowisku pracy, traktowane jako obowiązki




Zadania ogólne:
Przestrzeganie i stosowanie ustalonych w LGD regulaminów i procedur,
Realizacja zadań zdefiniowanych przez Dyrektora Biura,
Przestrzeganie ustalonego w organizacji czasu pracy,
Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i PPOŻ, oraz potwierdzanie przez podpis obecności w pracy na liście
obecności,
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy,
Dbanie o dobro organizacji i jej wizerunek oraz mienie,
Zachowanie w tajemnicy informacji technicznych, handlowych lub organizacyjnych organizacji, których
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę,
Dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy i w jego otoczeniu,
Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biura.

2.













Zadania szczegółowe:
Prowadzenie planu kont i obiegu dokumentów księgowych,
Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
Dekretacja dokumentów księgowych,
Wykonywanie określonych przepisami ustaw obowiązków w zakresie rachunkowości i podatków,
Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie płac, podatków i ubezpieczeń społecznych,
Sporządzanie deklaracji ZUS –obsługa systemu płatnik,
Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej,
Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych i okresowych,
Analizowanie i prognozowanie przychodów i wydatków,
Analiza przychodów statutowych,
Sporządzanie i kontrola informacji podatkowych pracowników.

1.








V. Prawa i obowiązki pracownicze – zgodnie z Kodeksem Pracy i regulaminem organizacyjnym Biura

VI. Uprawnienia decyzyjne: Brak
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VII. Kryteria oceny:
 Terminowość wykonywanych zadań,
 Rzetelność i wydajność pracy,
 Jakość pracy,
 Współpraca z pracownikami firmy.

VIII. Wymagane kwalifikacje:
Wyszczególnienie
1. Wykształcenie / szkolenia
2. Doświadczenie
3. Umiejętności

4. Cechy osobowe

Niezbędne

Pożądane

Średnie
- Praca w charakterze głównej księgowej
min. 3 lata
- Obsługi pakietu Office
- Korzystania z Internetu
- Obsługa urządzeń biurowych
- Umiejętność zorganizowania i
prowadzenia biura
- obsługa programów księgowych

Średnie
- Praca w organizacji
pozarządowej
- Posiadanie prawa jazdy
(samochodu)
- znajomość specyfiki organizacji
pozarządowych

- Komunikatywność
- Odpowiedzialność
- Wysoka kultura osobista

- Odporność na stres
- Dokładność
- Aktywność
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