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NumercwidencyJnynaboru：
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Formanaw，aZaniastosunkuImCy：

DatapublikacjiogIoszenia：

umowaoImCG

15maI・Ca2017T．

TermjnSkladaniaof rlrt：

Do

zakresu

zadah

osoby

27marca2017I・．

zatrudnioncj

na∴tym

Slanowisku

bcdzie

nalezaIo

WSzCZegblnoSci：

1・

Wykonywanie z wIasnginlqatyWyi bez odrebnych poleceh przelozonych
CZynnOSciiobowiazkdw okreSlonychponiZg，anaPOlecenie prze−ozonych−
innych zadah Wydzialu oraz zadah zleconych Wydzialowi，POZOSt魂cych

WZakresieJegOWhSciwoSci，
2・

Prowadzenie szkolehinnych pracownikdw Regionalnego Centrum w zakresie
Zadah

okreSk，nyCh

ninlqSZym

Zakresem

czynnoSci，Odpowiednio

dowyStePuaCyChpotrzeb，
3・

Wspblpraca zinstytuqiami Unii Europ華k癌

administraqia rzadowa，

admlnistraqa samorzadowa，innymiinstytuqami oraz organizaqami

POZarZadowymi w zakresie zadah o charakterze organizacyInym
i sprawozdawczym wynikaiacych z realizowanego podprqiektu zwやZanegO

ZfilnkqionowaniemRegionaInegoObserwatoriumIntegraqiiSpolecznej−ROIS

（PomocTechnicznaRPOWL2014−2020）＊，
4・

WspdlpracalWymianadoSwiadczehzRegionalnymiObserwatoriamiIntegraql
Spoleczn匂∴fi−nkqionuacymi w kraiuiinnymi podmiotami publicznymi
prowadzacymidzialalnoSCbadawcza，

5・

Wspdlpraca

z

Regionainym

Obserwatohum

Terytorialnyn−i

Regionalnym

ObserwatoriumRynkuPracy，JednostkaEwaluacyJnaW函wbdztWaLddzkiego

Celem prowadzenia komplementamych prqiektdwi dzialah sluZacych
gromadzeniudanychdotyczacychreglOnuWykorzystanychdoukiemnkowania
politykpublicznychnapoziomiew。eWddztwalddzkiego，Wtymefektywnego
WdraZaniaRPOWL2014−2020，
Gromadzenie danych／wskaZnikdw oraz tworzenie zbiorbw danych z obszam

Z，aWisk，PrOCeSdwzachodzacychwsferzespoleczng，WtymintegraqlSpOleczng．
problemdwspolecznychwreglOnielddzkim，pOZySkiwaniedanychwtymzakTeSie

OdWydzialdwmerytorycznychRCPSorazwynikdwprowadzonychprzeznie
dzialahocharakterzediagnostyczno−badawczym，

章kaLdorazowogdymowaozadaniaCh7WlqZanyChZlunkqonowa…emRO−Sna−eZypr／CZIorozumicCrea臨owanypr代Z
RCPSpodprq′ekin funkqonowamereglOnainychobserwatondw−er）′一OrIa−nych・、wramachpr（持ktu，、PianReallZraqi
D7ialahwramachI）′ilmOW1−naiata2014−2020∴os−pr−Or｝telowqlX一一Pomoc「cehnlCZna、DzlaねmiaXl−2Systcm
rcal，Zaql・katego……中計WenqI上121−PrZygOtOWanie、WdraZanle．mOnltOrOW′ameikondoia

Opracowywanie koncepql metOdologlCZnqi badah spolecznych w zwiazku

Z PrZygOtOWyWaniemirealizaqaich czescianalitycznq w ramach prqjektdw
ZZakresubadahwlasnychizleconychekspertyz，analiz，OCenibadahdotyczacych

PrOblematykispoleczng．integraqlSPOlecznqwramachpodprdektuzwlaZanegO

Z魚lnkcionowaniemROIS（PomocTechnicznaRPOWL2014−2020），
Prowadzenieanaliz（monitorowanie‥WSkaZnik6W）zwiazanychzwykonywaniem

Planu przeciwdzialania depopulaql W WqleW6dztwielddzkim w zwiazku
ZrealizaqiaRPOWL2014−2020，

Prowadzenie analiz statystycznych oraz przygotowlWanie czesci wynikoweI
raportdw badawczych realizowanych w obszarze problematyki spolecznq
WramaChpodprqiektuzwiazanegoznInkqionowaniemROIS（PomocTechniczna

RPOWL2014−2020），
10・

WeryHkaqja metodoIoglCZneJ1StatyStyCZnq POPraWnOScirealizowanych przez
Wykonawcdw prC房ktdw w fbrmie zleconych ekspertyz，analiz，OCeni badah

dotyczacychproblematykispolecznq，integraqlSPOlecznqIWramaChpodprqiektu

ZWiazanegozfunkqionowaniemROIS（PomocTechnicznaRPOWL2014−2020），
ll・

Nadzdr nad postepem rzeczowym badah∴Spolecznych wich czesci
analitycznei／metodologlCZnq

Z

Zakresu

podprqiektu

zwlaZanegO

Zfunkqionowa享mROIS（PomocTechnicznaRPOWL2014−2020），
12・

UdzialworganlZOWaniuprzedsiewzleCZWlaZanyChzrealizowanympodprC房ktem

dotyczacym丘1nkqionowaniaROIS（PomocTechnicznaRPOWL2014−2020）Oraz
upowszeclmianiemefekt6wdzialahpo鵬tychwramachjegorealizaql，
13・

Udzial w spotkaniach，naradach，SZkoleniach，konferencjachiinnych
Wydarzeniach sluzacych wymianie wiedzy，Praktyk oraz podnoszeniu jakoSci

Zadah realizowanych w ramach podprqiektu zwlaZanegO Z mnkqionowaniem
ROIS（PomocTechnicznaRPOWL2014−2020），
14・

Przygotowywanle，kompletowanie

dokumentaql

ZWlaZaneJ

Z

praWidlowa

realiza〔南podpr（房ktu dotyczacego允Inkqionowania ROIS（Pomoc Techniczna

RPOWL2014−2020），
15・

DzialaniazwlaZaneZPrOWadzeniemsprawozdawczoSciwramachrealizowanego
przez RCPS podprqjektu pn・，，Fullkcjonowanie reglOnalnych obserwatoridw

terytorialnych
16・

wramachPTRPOWLnalata2014−2020，

Organizowaniedzialahanimacyjnychipromocyjnychwzwiazkuzrealizowanym
POdpr（函ktem w ramach PT RPO WL nalata
innowac）UnyCh

rozwlaZan，tWOrZenia

2014−2020

nowych

narzedzii

a dotyczacych
stymulowania

innowac〉JnOSciwzakresieaktywn匂integraqlnP．pOPrZeZOrganizowanief rum

aktywnqlntegraqlWfbmletematyCZnyChdebat，WarSZtatdw，targOWCZylnnyCh
fbmaktywnqpromoqlOWySOkimpotencjalepartycypacyJnym，
17・

Przygotowywaniedokumentaqlniezbednもdoudzielaniazamdwiehpublicznych，
W tym W SZCZegblnoSci zamdwieh publicznych dotyczacych realiza函badah

SPOlecznychwczescizwlaZang ZZaStOSOWanaWnichmetodologlalanalizami
danych，W ramaCh podprqiektu zwiazanego z filnkqionowaniem ROIS（Pomoc
Techniczna RPO WL

2014−2020）oraz udzial w prowadzeniu postepowah

O udzielanie zamdwieh publicznychi wspblpraca z vyykonawcami，ktdrym

udzielonozaln6wiehpublicznych，

18・

ProwadzeniebiezacもkorespondenciiWydzialudotyczacg zadahrealizowanych
WramaChpodprqiektuzwiaZanegOZfunkqionowaniemROIS（PomocTechniczna

RPOWL2014−2020）．

WymaganiaIliezb可ne（konicczne）：

1・POSiadanieobywatelstwapoIskiegolubobywatelstwainnegonizPoIskapahstwaUnii
Europejskieilubinnego pahstwa，ktdrego obywatelom，na POdstawie umdw
miedzynarodowychiub przepISdw prawa wspdInotowego，PrZySlugLUe praWO
dopodjeciazatrudnienianaterytoriumRzeczypospolitejPoIskiei，
2・pOSiadaniepelnd zdolnoScidoczynnoSclpraWnyChorazkorzystaniezpelnipraw
Publicznych，

3・niekaralnoSCzaprzestepstwopopelnioneumySlnle，
4・POSiadanienlePOSZlakowanqoplnil，
5・POSiadaniestanuzdrowiapozwalaJaCegOnaZatrudnienienatymstanowisku，
6・WyraZenie zgody naprzetwarzanie danych osobowych zawartych wdokumentach

Skladanych w zwiazku z naborem dla potrzeb niezbednych dlarealizaqlPrOCeSu
rekrutaql ZgOdnie z ustawa z dnia29sierpnla1997roku o ochronle danych
OSObowych（時Dz．U．Z2016r．，pOZ．922），
7・Zn劉OmOSCJeZykapoIskiego，
8・pOSiadanie wyksztalcenia wyZszego・preftrowane ekonomiczne，ekonometryczne，
matematyczne，StatyStyCZne：ymagany prOfil（SPeqialnoSC）：StatyStyCZna analiza

danychspoleczno−ekonomicznych，

9・Wiedzazzakresumetodpozyskiwania・PreZentaqlOraZStatyStyCZnqanalizydanych
Wykorzystywana podczas zrealizowanych prqjektdw badawczych，Wymagane

doSwiadczeniewprocesie badawczympoleg明CenaOpraCOWyWaniumetodologll，
StatyStyCZng∴anallZie danych・

prZygOtOWyWaniu raportdw metodologlCZnegO

ikohcowegozbadahwczescianalitycznq，
−

dodatkowo uwzgledniany bedzie dorobek w postaci publikaqil，OPraCOWah

ZaWier棚CyChwykonaneanalizy，WtymWynikibadahwlasnychoraz doSwiadczenie

ZeWSPdlpracyzinstytuqiamiadministradipublicznejorazinstytucjamiposiadaiacymi
StatuSjednosteknaukowychl／1ubbadawczych，
10・Wiedza w zakresie znaiomoScidokumentdw（gldwnie w wymiarze stosowanych

WSkaZnikdwpomiaruziawiskspoleczno−ekonomicznych）dotyczacychRegionalnego
Programu Operac〉UnegO W

房wddztwa Lddzkiego nalata2014−2020a takze

dokumentdwstrateglCZnyChdlarozwqIuWqIeWbdztwalddzkiego，PrZedewszystkim
StrategiiRozwqiuWqjewddztwaLddzkiego2020．
11・UmiqetnoSCanalizydanychzastanych，POChodzacychzestatystykipublicznqoraz
innych

Zrddel・W

tym

tZW・danych

wywolanych，grOmadzonych

iwykorzystywanychwprocesiebadawcz叩1；
12・ZnqOmOSC

oraz

praktyczne

wykorzystanie

zaawansowanych，

W

tym

WielowymlarOWyChmetodstatystycznganalizydanych，umlgetnOSCWykorzystania

danych statystycznych do tworzenia czesci analitycznq raport6w z badah
（metodologicznychi kohcowych）；Obsluga pakietu MS O飾ce，PrOgramu SPSS
WZakresietworzenlaZbiordwdanych，analizyllntemretadidanychstatystycznych−
dokonywania co ngmnlqI pOdstawowych statystyk oplSOWyCh，tWOrZenia tablic

iwykresdworazraportowaniawynikdw（analizaigrahcznaprezentaqiawynikdw
badah．opracowywanieanalizstatystycznychdopublikaqiiwrazzkomentarzami）．

Wymaganiadodatkowe：
1・Zn劉OmOSCJeZykaangieiskiegowstopniudobrym，
2・Obslugaurzadzehbiurowych，
3・uml明tnOSC przygotowywania・redagowania pISm O Charakterze urzedowym，

fbmatowaniaiedytowaniadokument6W．

Wymaganedokumenty：
1・CVwrazzlistemmotywac）mym，
2・kwestionariuszosobowydlaosobyubiegaJaCeJSleOZatrudnienie，

3．kserokopiedokumentdwpotwierdzaiaceposiadanewyksztalcenie，
4・kserokopie dokumentdw potwierdzajacych niepelnosprawnoSC，JeSIi kandydat

ZamierzaskorzystaCzuprawnienia，Oktdrymmowawart・13aust・2ustawyzdnia

211istopada2008r・OPraCOWnikachsam？rZadowych（Dz・U・Z2016r・pOZ・902）
5・kserokopie Swiadectw pracylub／ilnnyCh dokument6w potwierdz魂cych
POSiadany

przez

kandydata

staz

pracy，a

W

PrZyPadku

pozostawania

WZatrudnieniuzaSwiadczenieozatrudnieniuwskazLUaCedateJegOrOZpOCZeCla，
6・OSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa poIskiegolub kserokopie dowodu
OSOblStegO，

7・0Swiadczenie o posiadaniu obywatelstwainnego niz PoIska pahstwa Unii

Europeiski句1ubinnego pahstwa，ktdrego obywatelom，na pOdstawie umdw
miedzynarodowychlub przepISdw prawa wspdlnotowego，PrZySlugLUe PraWO

dopodieCiazatmdnienianaterytoriumRzeczypospolitejPoIskieilubkserokopie
dokumentu toZsamoSci potwierdzajacego posiadane przez kandydata
Obywatelstwo，

8・dokumenty potwierdz魂ce∴ZnaiomoSC jezyka poIskiego（dotyczy kandydatdw
nieposiadajacychobywatelstWaPOIskiego），
9・OSwiadczenieoposiadaniupelnejzdolnoScidoczynnoSciprawnychikorzystaniu
ZPelniprawpublicznychoraz，ZenietoczyslePrZeCiwkoniemupostepowanie

kme，
10・OSwiadczenieoniekaralnoScizaprzestepstwopopelnioneumySlnielubkserokopie

POSiadanegowaZnegozaSwiadczeniaoniekaralnoSciwydanegoprzezKraiowy
RqiestrKamy，
11・OSwiadczenieowyrazeniuzgodynaprzetwarzaniedanychosobowychzawanych

Wdokumentachskladanychwzwiazkuznaborem，dlapotrzebniezbednychdla

realizaqlPrOCeSu rekTutaqilZgOdnie z ustawa z dnia29sierpnla1997roku
OOChronledanychosobowych（Dz・U，Z2016r．poz．922），
12・kserokopielnnyCh dokumentdw potwierdzajacych dodatkowe umlqetnOSci
ikwalllikacje．

Wynagrodzeniepracownikabedziewspd皿ansowanezeSrodkdwUniiEurop華kid−EuropeISklegO
Fundusz

SpolecznegowramachreallZOWanegOprqIektu

TechniczngRPOWLnalata2014−2020

PianRealizadiDzialahwramachPomocy

podprqiektupodnazw紅，FunkdonowanleregIOnalnych

Obserwatoridwterytorialnych

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentdw wJeZyku obcym，naIezy do函zyc

ichthmacze…anaJeykpoIskidokonanebezpoSredn10prZeZkandydataalbobiurot−umaczeh，
albotiumaczaprzysIegiego・
Dokumentyzawartewzamknietejkoperciezpodanymimieniem，naZWISkiemladresemzwrotnym

kandydataorazzdopISkiemっ，NabdrnastanowiskoI）OdinSpektorawWydzialcdS．BadahiAnatiz
（RCPSm／3／17），，nalezyskladacosobiScieiubprZeS塩川stempoIeconymnaadres

ReglOnalneCentrumPolitykiSpoleczng
91−302LbdZ，uLSnycerska8
1pletrO，pOk．17（Sekretarlat）

Wterminiedodnia27marCa2017roku．

W

razie

przeshia

przez

kandydata

dokumentdw

poczta，Za

dateich

doreczenia

uwazac

SiebedziedatelChotrzymapla（WPiywu）doRegionalnegoCent…mPo−itykiSpo−eczn匂・Dokumenty
doreczonepouplywiewyzqwymie…OnegOteminuniebedarozpatrywane

wskaZnikzatrudnleniaosdbniepelnosprawnychwrozumienluPrZep−SdworehabiJitaqlZaWOdoweI

ispolecznqorazzatrudnieniuosdbniepelnosprawnychwmiesIaCupOprZedzaiacymopubiikowanie
ogloszenlaJeStnizszyniz6％・

RegionaineCentrumPolitykiSpolecznejbedzielnfomowalo（telefonicznielubdro撃eiektroniczna）

kandydatdwowynikachwyboru（powiadamianibedawylaczniekandydacispelnImCyWymagania
fomalne okreSlonewogloszeniu o naborze，WCiagu14dniod daty upywu tem…u Skladania

dokumentew）

Dokumenty kandydata wybranego w naborzelZat…dnionego w Regionalnym Centrum zostana

dolaczonedoJegOaktosobowych．Dokumentypozostalychkandydatdwbedaprzechowywaneprzez
okres3mleSleCyOddniaupowszechnieniainfbmaqIOWynikunabo…Wokresietym，kandydaci
beda moglldokonywaC odblOru SWOICh dokument6w za pokwitowaniem odbioru・ReglOnalnc

Centrum PoiltykiSpoJecznej nle Odsyねdokumentdw kandydatom・Dokumentynieodebrane przez

kandydatdwzostanaprotokolamiezniszczoile
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia bedzie zobowiazany przedlozyc，prZed zawarciem
umowy

o

prace，

Oryglnal

waznego

zaSwladczenia

zawleraJaCegO

infbmaqe

OniekaralnoScikandydatauzyskananawJasnykosztzKrajowegoRqiestru Kamego．

OsobawylonionawnaborzemozezostaCsklerOWanadoodbyciasluzbyprzygotowawczqikohczacqI
SieegZamincm

ek

