ŚLĄSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W CHORZOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO 
GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ROZWOJU

1.	Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a)	wykształcenie: -  wyższe magisterskie-ekonomiczne; preferowane kierunki: ekonomia, finanse;
b)	staż pracy- co najmniej 2 lata pracy;
c)	znajomość ustawy o samorządzie województwa;
d)	znajomość ustawy o finansach publicznych,
e)	znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
f)	znajomość ustawy o ochronie przyrody;
g)	wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych;
h)	stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
i)	niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
j)	nieposzlakowana opinia.

2.	Wymagania dodatkowe:
a)	dobra umiejętność organizacji i koordynacji działań;
b)	doświadczenie w planowaniu i analizach.

3.	Zakres wykonywanych zadań:
a)	planowanie i wdrażanie zadań rozwojowych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego;
b)	koordynacja i nadzór nad realizacją, pod kątem rzeczowym i finansowym zadań inwestycyjnych i remontowych obiektu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego;
c)	współpraca z jednostkami pełniącymi funkcje inwestorów bezpośrednich w zakresie opracowywanych programów rzeczowo-finansowych, oraz uzgadniania określanych zawieranych umowach dotacji wzajemnych zobowiązaniach,
d)	sprawdzanie dokumentów finansowych będących podstawą do uruchomiania środków finansowych na konta poszczególnych inwestorów w zakresie zgodności z zatwierdzonymi programami i harmonogramami rzeczowo –finansowymi,
e)	nadzorowanie  projektu planu dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe jednostki,
f)	dokonywanie analizy przepływu środków finansowych oraz stopnia ich wykorzystania w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo finansowego,
g)	przygotowywanie dla potrzeb Śląskiego Ogrodu Zoologicznego i Zarządu Województwa Śląskiego informacji o stanie realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych i remontowych w jednostce,
h)	dbałość o wizerunek Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.
4.	Wymagane dokumenty:
a)	list motywacyjny;
b)	życiorys-curriculum vitae;
c)	kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d)	kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
e)	oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
f)	oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. rozwoju w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie” na adres: Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów lub składać osobiście w Sekretariacie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Telefon kontaktowy do Sekretariatu    +48 0666031496.
       
Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2008r.
5.	Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po terminie, nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
6.	Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z  poprzednich miejsc pracy.
7.	Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.silesia-region.pl. / oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46 , oraz na tablicy informacyjnej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów.

Inne informacje:
1.	Osoba wybrana w drodze naboru na w/w  stanowisko zobowiązana będzie do wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem dostępu do informacji  niejawnych.
2.	W Biuletynie Informacji Publicznej można zapoznać się z regulaminem naboru.
3.	Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 6-ciu miesiącach od dnia naboru  podlegają zniszczeniu.

