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OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: PRELEGENT 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie ogłasza nabór na stanowisko Prelegent    

w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Bądź pewna i niezależna” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w zakresie przeprowadzenia prelekcji na konferencji 

podsumowującej projekt w dniu 30 września 2011 roku o tematyce: „Pozytywne i negatywne aspekty 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.” 

 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe, 

 znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy zakładaniu i prowadzeniu działalności 

gospodarczej, 

 praktyka przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

 

Zakres wykonywanych zadań: 

 opracowanie prezentacji multimedialnej, 

 przeprowadzenie prelekcji na temat: „Pozytywne i negatywne aspekty zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej” (szacunkowy czas wystąpienia i prezentacji 45 min.). 
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Wymagane dokumenty: 

 życiorys zawodowy; 

 kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów   

   i szkoleń. 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Rynek 39 

19 – 120 Knyszyn 

pokój nr 6 

z dopiskiem: PRELEGENT 

w terminie do dnia 13.09.2011 roku do godziny 15.
45

 (data wpływu) 

 

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po upływie wyżej wymienionego 

terminu, nie będą rozpatrywane. 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie 

zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Knyszynie lub/i na stronie internetowej: 

www.knyszyn.pl. 

 

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 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).” 

 

                                             

 

 

 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Knyszynie 

                                                                         Anna Roszkowska


