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Opole, dnia 21 grudnia 2012 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO 

„KOORDYNATORA PORTALU INTERNETOWEGO” 

OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,                                              

ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole 

 

 
Wymiar czasu pracy: Umowa Zlecenie na czas od 1.01.2013 roku do dnia 
30.11.2013 roku (rozliczenie comiesięczne).  
Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba.  
Niezbędne wymagania:  

a) doświadczenie związane z obsługą i zarządzaniem portalami internetowymi, 
b) wykształcenie wyższe kierunkowe lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w 

pracy informatora turystycznego/pracy związanej z obsługą klienta w 
turystyce  

c) doświadczenie w realizacji, koordynacji i rozliczaniu projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,  

d) znajomość języków obcych: angielski oraz niemiecki lub czeski - w stopniu 
bardzo dobrym (znajomość dodatkowych języków będzie mile widziana), 

e) doskonała znajomość województwa opolskiego oraz specyfiki branży 
turystycznej województwa opolskiego, 

f) prawo jazdy,  
g) dyspozycyjność,  
h) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.  

Dodatkowe wymagania:  
Mile widziane uprawnienia, jak np.: przewodnik terenowy, pilot wycieczek, 
ukończone kursy i szkolenia z zakresu obsługi portali internetowych  oraz z zakresu 
marketingu i promocji w turystyce. 
Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje 
osobowościowe):  
Umiejętność pracy z zespołem, zdolność analitycznego myślenia, aktywność  
w działaniu, odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność 
organizacji i planowania pracy, samodzielność, sumienność, rzetelność  
w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, punktualność.  
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Zakres wykonywanych zadań:  
1. Realizacji projektu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i procedurami w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013; 

2. Przestrzeganiu zapisów „Umowy o dofinansowanie Projektu”, w części 
dotyczącej zadań realizowanych przez Opolską Regionalną Organizację 
Turystyczną, w tym odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość 
realizacji zadań; 

3. Przygotowywania informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań 
okresowych i końcowych, wniosków o płatność pośrednią i końcową, itp.; 

4. Stosowaniu się do obowiązujących i aktualnych wzorów formularzy oraz 
zapisów Vademecum Tom III; 

5. Przestrzeganiu przepisów wspólnotowych w zakresie polityk horyzontalnych; 
6. Prowadzeniu ewidencji księgowej (wraz z komórką księgową) oraz ewidencji 

korespondencji Projektu; 
7. Prowadzeniu ewidencji spraw terminowych związanych z realizacją Projektu; 
8. Nadzorowaniu bieżącego funkcjonowania strony internetowej 

VisitOpolskie.pl, w tym wyszukiwanie oraz wprowadzanie danych i informacji 
dotyczących obiektów i atrakcji turystycznych, a także imprez turystycznych, 
kulturalnych, sportowych z terenu województwa opolskiego; 

9. Nadzorowaniu firm i instytucji, które na zlecenie Zlecającego realizować będą 
zadania związane z poprawą funkcjonalności strony internetowej 
VisitOpolskie.pl; 

10.Przygotowywanie newslettera informacyjnego w ilości i terminach zgodnych           
z Harmonogramem realizacji projektu oraz zgodnie z ustaleniami i 
zaleceniami Zlecającego; 

11.Wykonywaniu wszelkich zadań związanych z promocją i informacją o 
projekcie; 

12.Wykonywaniu innych zadań zleconych przez przełożonego.  
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Wymagane dokumenty:  
a) podanie,  
b) życiorys – curriculum vitae,  
c) kserokopie świadectw pracy,  
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,  
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,  
f) oryginał kwestionariusza osobowego, 
g) pozostałe dokumenty poświadczajace spełnienie niezbędnych wymagań.  
h) propozycja kwoty (ceny) za jaką ma być wykonana umowa (w ujęciu 
miesięcznym).  
 
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena oraz spełnienie udokumentowane 
wszystkich niezbędnych wymagań.  
 
Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o 
ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej 
www.orot.pl .  
W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:  
„Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie OROT - mojego nazwiska oraz pierwszej 
litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.  
OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH W SIEDZIBIE OROT W 
NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE: DO DNIA 28 grudnia 2012 r. (PIĄTEK), DO 
GODZINY 16.00 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko KOORDYNATOR PORTALU 
INTERNETOWEGO”. 
DECYDUJE DATA I CZAS WPŁYWU PODANIA DO BIURA OPOLSKIEJ 
REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ.  
 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony               
w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału                  
w postępowaniu rekrutacyjnym. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.:      
(077) 44 12 521. 
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