
 

Projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start”  
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Łomża 2.09.2010 

Nabór na asystenta koordynatora do spraw zakupów do projektu „Kształcenie 
kompetencji kluczowych szansą na lepszy start”  w ramach poddziałania 9.1.2 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży ogłasza nabór na: asystenta 
koordynatora do projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start. 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 06.09.2010 – 
05.11.2010) – 30 godzin miesięcznie. 

Wymagania niezbędne: 
wykształcenie wyższe  

· niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

 
Wymagania dodatkowe: 

· komunikatywność, odpowiedzialność. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Współpraca w zakresie realizacji promocji projektu 
2. Przeprowadzenie analizy rynku o materiały zakupywane w ramach realizacji projektu 
3. Przygotowywanie i gromadzenie zapytań ofertowych firm świadczących usługi na rzecz 

Projektu 
4. Udział w pracach komisji do spraw zakupów; 
5. Dokonywanie zakupów materiałów wybranych przez komisję i monitorowanie ich 

dostarczenia 
6.  

Wymagane dokumenty: 

· życiorys zawodowy; 

Dokumenty pożądane: 

· kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i 
szkoleń; 

 

 



 

Projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start”  
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: 
 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży 
ul. Przykoszarowa 22 
18-400 Łomża 
z dopiskiem: Projekt EFS 
 
w terminie do dnia 06 września  2010 roku (data wpływu) 
Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 
 
Lista kandydatów i instytucji spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru 
zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5. 
 
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 
 

Kontakt: 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 
ulica Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 
tel. (086) 219-87-93, tel./fax (086) 218-62-39 
e-mail: efs.zsmio@wp.pl 

mailto:efs.zsmio@wp.pl

