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Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk
Mużakowa“
Alte Ziegelei Klein Kölzig
03159 Neiße-Malxetal
An der Ziegelei 1
Brandenburgia/Niemcy
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) „Polsko-Niemiecki Geopark Łuk
Mużakowa“ zamierza na stałe obsadzić stanowisko
Dyrektora/Dyrektor EUWT Geopark Muskauer Faltenbogen/ Łuk Mużakowa
na pełnym etacie w najbliższym możliwym terminie.
Po udanym przepracowaniu sześciomiesięcznego okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę
na czas nieokreślony.
Dyrektor jest organem wykonawczym EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa. Należy wypełniać cel i
zadania Ugrupowania, w szczególności zobowiązania wynikające z członkostwa w European
Geoparks Network (EGN) i w Global Geoparks Network (GGN).
Dyrektor reprezentuje EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa w sprawach sądowych i pozasądowych.
Kieruje administracją EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa stosownie do Konwencji, właściwego
prawa w niej wskazanego, uchwał Zgromadzenia i planu gospodarczego. Odpowiada za prowadzenie
spraw.
Konwencja została opublikowana w „Dzienniku Urzędowym Brandenburgii” z 24.11.2021, numer 46,
strona 986.
Do zadań Dyrektora należy między innymi:
a) wykonywanie uchwał Zgromadzenia i merytoryczne prowadzenie spraw EUWT z o.o. Geopark
Łuk Mużakowa,
b) przygotowanie projektów uchwał na Zgromadzenie, sporządzanie porządku obrad w
porozumieniu z przewodniczącym Zgromadzenia; udział w Zgromadzeniach bez prawa głosu,
sporządzanie projektów protokołu z posiedzeń Zgromadzenia i rozsyłanie ich do członków,
c) wnioskowanie o środki na dofinansowanie projektów i ich rozliczanie z instytucją finansującą,
d) opracowywanie projektu planu gospodarczego EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa oraz
przedstawianie projektu na Zgromadzeniu zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie lub
określonymi w Statucie terminami,
e) zapewnienie sporządzenia i kontroli sprawozdania finansowego EUWT z o.o. Geopark Łuk
Mużakowa i jego przedłożenie na Zgromadzeniu do dnia 30 czerwca następnego roku,
f) merytoryczna współpraca z właściwymi urzędami, łącznie z pozyskiwaniem wymaganych
zezwoleń.
Dyrektor winien informować Zgromadzenie o wszystkich ważnych sprawach. W przypadku
zamierzeń i projektów o wartości powyżej 10.000 € , Zgromadzenie winno być informowane na
każdym posiedzeniu o postępie prac nad zamierzeniem czy projektem.
Dyrektor odpowiedzialny jest za zawieranie wszystkich wymaganych i stosownych ubezpieczeń
EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa.
Przygotowanie i realizacja konkursów oraz zawieranie umów o pracę z personelem podlega po
podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Dyrektorowi.
Kompetencje Dyrektora:
- zaciąganie zobowiązań w imieniu i na rzecz EUWT z .o. o. Geopark Łuk Mużakowa jednorazowo lub
rocznie w wysokości do 10.000 €, po podjęciu uchwały;
- zawieranie wszelkich umów ubezpieczeniowych, umów o pracę z zatrudnionym personelem oraz
dokonywanie wszystkich czynności prawnych na rzecz EUWT z .o. o. Geopark Łuk Mużakowa po
uprzednim podjęciu uchwały przez Zgromadzenie zgodnie z planem gospodarczym.
Kandydatom stawiane są następujące wymagania:
1

ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie nauk o Ziemi lub ekonomii lub administracji
publicznej
oraz
kompetencje i doświadczenie w wymienionych dziedzinach, jeśli nie ma potwierdzonego
wyksztalcenia,
- doświadczenie na kierowniczym stanowisku i kompetencje w kierowaniu personelem,
- umiejętność stosowania w mowie i piśmie języka niemieckiego, polskiego i angielskiego,
- umiejętność pertraktowania w kontaktach z urzędami, instytucjami samorządowymi i urzędami
przyznającymi dotacje,
- pożądane kwalifikacje przewodnika geoparkowego,
- pożądane doświadczenie w działalności geoparkowej sieci krajowej i międzynarodowej (EGN,
GGN),
- pożądana wiedza poglądowa o geologii regionu.
Zastosowanie znajduje umowa o zbiorowym układzie pracy dla służby publicznej w administracji w
obszarze Stowarzyszenia związków samorządowych pracodawców (TVöD-V) z 07 lutego 2006 r. z
późniejszymi zmianami. Dyrektor przypisany jest do grupy zaszeregowania …. .
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Dokumenty aplikacyjne prosimy składać pisemnie do 20.02.2022 na adres:
EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbogen
EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa
za pośrednictwem
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
Elisabethstraße 40
02826 Görlitz

lub w pliku pdf na adres e-mail: info@wirtschaft-goerlitz.de
Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść oryginały wszystkich dokumentów wraz ze świadectwami
i dokumentami potwierdzającymi wykształcenie.
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