
 

 

Ogłoszenie o naborze do współpracy realizacji operacji pt. 

” KOCHAM BAŁTYK –CHRONIĘ BAŁTYK” 

z dnia 11.02.2019 r. 

Krajowa Izba Producentów Ryb informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji operacji w zakresie działania 1.4 „Ochrona 

i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności 

połowowej” w zakresie poddziałania,  o którym mowa w art. 40 ust.1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

508/20142  

ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika Projektu 

I. Termin i miejsce składania zgłoszeń 

 Termin: od 12.02.2019 r. do dnia 26.02.2019r. 

 Godz. składania: od 9:00 do 11:00 w siedzibie Biura KIPR, ul. Bohaterów Westerplatte 4a, 76-270 Ustka.  

 

II. Forma złożenia oświadczenia 

Zgłoszenie należy składać osobiście w Biurze KIPR. 

 

III. Zakres tematyczny 

Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, 

innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy- zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo I Morze”. 

 

IV. Warunki przystąpienia do realizacji operacji 

- Wymagane udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywanej pracy w rybołówstwie morskim. 

- Doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000). 

Pożądane cechy osobiste kandydata:  

komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie w pracę, wysoka kultura osobista. 

 

V. Kluczowe obowiązki kandydata 

Główne zadania, które będą powierzane pracownikowi na ww. stanowisku: 

 nadzór nad zadaniami oraz ich zgodność z harmonogramem i budżetem projektu, 

 zarządzanie projektem: prowadzenie projektu zgodnie z ustalonymi procedurami, 

 ustalenie harmonogramu prac, 

 reagowanie na zgłoszenie przez zespół uwagi i problemy. 

 

VI. Kryteria wyboru 

- Spełnienie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu. 

- Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

 

VII. Wykluczenia 

- powiązanie kapitałowo lub osobowo z Zarządem Głównym KIPR, polegające w szczególności na:  

1) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego. Prokurenta, Pełnomocnika; 

2) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli. 


