OGŁOSZENIE

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu
Fundacii U Źródeł
Wrocław
§t

1.

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą spełniać następujące warunki:
1} mają ukończone wyższe studia magisterskie, lub równorzędne
2| są obywatelami polski
3} posiadają pelną zdolnośćdo czynnościprawnych

4}
5}
6}

nie są karani
korzystają z pełni praw publicznych

nie byliskazani prawomocnym wyrokiem za umyślneprzestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe
7| mają co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
8} mają udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu instytucją i zespołem ludzkim
9} posiadają dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku
kierowniczym
10) znają w stopniu komunikatywnym przynajmniejjeden język obcy
11} znają przepisy prawa w zakresie księgowościNGO, finansów publicznych, zamówień
publicznych, organizowania i prowadzenia działalnościedukacyjnej, kulturalnej,
prozdrowotnej oraz ekologicznej
12) zapoznali się z zagadnieniami, będącymi przedmiotem dotychczasowej działalności
Fundacii u Źródeł
2, Preferowani będą kandydaci:
1} wyróżniający się kreaĘwnością,doświadczeniem i umiejętnościąpozyskiwania środków
dla fundacji ze źródet zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich, samorządowych,
oraz od donatorów krajowych i zagranicznych
2| posiadający zdolnościmenedżerskie, organizatorskie oraz umiejętnośćnawiązywania
dobrych kontaktów interpersonal nych

§II

t.

Oferty do konkursu na stanowisko prezesa Fundacji U Źródeł należy składać w formie
pisemnej.
?. Oferta musi zawieraĆ następujące dokumenty:
1l list motywacyjny
2| życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej - CV
3} kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach
4} kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, potwierdzające co
najmniej 3-1etni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
5} oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne
skarbowe

6} oświadczenie, że kandydat

nie był karany zakazem petnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkamipublicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia żOaĄ r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z ż013 r., poz.168 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
7| oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby postępowania konkursowego - zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r, c ochronie danych osobowych (Dz. U. zża76 r., paz,9żż|
8} autorski projekt koncepcjiorganizacyjnej, finansowej i programowej Fundacji U Źródeł
{maksymalnie do 10 stron A4), z uwzględnieniem:
a) wizji programu obejrnującego działalnośćedukacyjną, kulturalną, prozdrowotną,
ekologiczną i gospodarczą z zachowaniem celów doĘchczasowej działalności
iul*łiil_*;1,;jiq, w oparciu o materiały zawarte na stronie fundacji w lnternecie
b) propozycji programowych minimum na 3 lata, z uwzględnieniem propozycji zmian w
statucie fundacji, a także zespołu osób do współpracy i formy ich pozyskania
pro8ramu współpracy z instytucjami samorządowymi, krajowymi oraz
zagranicznymi (realizacja wspólnych przedsięwzięć}
d} propozycji pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, samorządowych,
unijnych w ramach ogłaszanych konkursów
e) organizacji i współorganizacji działań realizujących idee Fundacji U Żródeł,
współpracy z innymi organizacjami NGO, osobami fizycznymi i prawnymi.
9} koncepcja powinna być dostarczona w formie pisemnej oraz w wersjielektronicznej

ci

f)

3.
4.
5.
6.

7.
B.

Do ofeńy mogą Łlyć dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub rekomendacje
Przystąpienię do Konkursu oznacza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz jego
akceptację
Oferta wtaz z załącznikami powinna być przesłana pocztowo oraz e-mailowo z podany,m
adręsem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowe go, olaz adresem pocńy elektronicznej
z adnotacją: ,.Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji U Zródeł
Konkurs rczpoczyna się z chwilą ogłoszenia na stronie Funtlacji |) Żtódęł,NGO, Sektorze
3 tj. 3 czenwca 2019r
9funy o przystąpienie do niniejszego konkursu należy przesłać na adręs: Fundacja U
ZtódęŁ, al. Lipowa 23l17 , 53-124 Wrocław otaz na adres:
n:arĘ-rb,,.,.§iculrąj;ł;:rqlit!€łrj]l$1do dnia 30 czerwca 2079 r. do godz. 12:00.
Ofeńy, które wpłyną po określonymterminie nie będą rozpatlywane.
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