Zarząd Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto (LT)
ogłasza konkurs na stanowisko 
Dyrektora Stowarzyszenia 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów: 
1. wymagania niezbędne: 
obywatelstwo polskie,
niekaralność za przestępstwo umyślne, 
nieposzlakowana opinia, 
wykształcenie wyższe, magisterskie,
	ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnienia praw publicznych, 
	doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania projektami, 
-     co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku, 
	posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku, 
	znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez stowarzyszenia, a w szczególności zagadnień wynikających z przepisów prawa: ustawy o stowarzyszeniach, kodeksu postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych, zamówieniach publicznych oraz umiejętność ich właściwego stosowania, 

znajomość w mowie i piśmie języka obcego nowożytnego w stopniu dobrym,
dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, 
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, 

2. wymagania dodatkowe: 
samodzielność, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie, 
obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność, 
umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy, 
	umiejętność kierowania zespołem,
	umiejętności interpersonalne, 
	umiejętność radzenia sobie ze stresem,
	dyspozycyjność

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku: 
1) zakres odpowiedzialności: działanie w zakresie kreowanie współpracy w ramach Lubuskiego Trójmiasta, a tym samym wspieranie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw w zakresie: 
a) inicjowania działań mających na celu pozyskiwanie środków na potrzeby działalności stowarzyszenia,  
b) wspierania i dofinansowywania programów naukowo – technicznych i badawczych oraz pozyskiwania środków na realizację wszelkich prac związanych z rewitalizacją terenów i obiektów, 
c) tworzenia płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami, 
d) współtworzenia kompleksowego programu działania, mającego na celu objęcie wnikliwą analizą obszarów Lubuskiego Trójmiasta, w tym ocena przestrzeni, funkcji, uniemożliwiających lub utrudniających ich rozwój ekonomiczno – społeczno – gospodarczy,
e) współtworzenia dogodnych warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla: rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnych i edukacyjnych, działań w zakresie zagospodarowania wolnych przestrzeni, poprawy funkcjonalności struktury systemów komunikacji kołowej i pieszej, estetyki przestrzeni publicznych, przebudowy i remontów infrastruktury publicznej, inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach LT, 
f) prowadzenia działalności definiowanej jako przyczyniającej się do wspierania procesów przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, na obszarze LT, wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców, stan środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze, a także odbudowę więzi społecznych; 


2) zakres uprawnień: 
a) dysponowanie zgodnie z uprawnieniami stowarzyszenia środkami finansowymi przeznaczonymi na jej działalność, 
b) lobbing na rzecz celów wymienionych w pkt 1, 
c) organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez wspierających działalność stowarzyszenia, 
d) prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących problematyki związanej z działalnością stowarzyszenia, 
e) opracowywanie ekspertyz, badań i opinii naukowych o tematyce zgodnej z działalnością stowarzyszenia; 
III. Wymagane dokumenty: 
1) curriculum vitae; 
2) list motywacyjny; 
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje; 
4) oświadczenie o niekaralności; 
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 
1) termin: do 9 czerwca 2008.r. 
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto ” , osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra lub listem poleconym; 
3) miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Prezydenta Miasta ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra, I piętro, pok. 110  
V. Informacje dodatkowe: 

1) aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane, 
2) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl), Urzędu Miejskiego Nowa Sól (www.nowasol.bipst.pl), Urzędu Miejskiego Sulechów (www.bip.sulechow.pl),
3) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, 
4) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl) Urzędu Miejskiego Nowa Sól (www.nowasol.bipst.pl), Urzędu Miejskiego Sulechów (www.bip.sulechow.pl),
5) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą. 
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