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Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

Kielce, dn. 26.10.2015 r. 

 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

ogłasza nabór na stanowisko 

Specjalisty ds. audytu portalu www.greenvelo.pl 

w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” 

 

Zakres obowiązków: 

1. Weryfikacja serwisu greenvelo.pl pod kątem: 

a) Zrealizowania jej zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (SOPZ) oraz dokumentacją projektową w zakresie wykorzystania 

technologii GIS. 

b) Zrealizowania zgodnie w wymogami prawa dla systemów teleinformatycznych / 

rejestrów tworzonych przez jednostki administracji publicznej. 

c) Poprawności kodu HTML, CSS oraz prawidłowego korzystania ze znaczników 

semantycznych. 

d) Dostępności dla osób niepełnosprawnych: zgodność z wytycznymi WCAG 2.0 AA 

oraz prawidłowe stosowanie WAI-ARIA. 

e) Responsywności: wykonania zgodnie z założeniami i zasadami Responsive Web 

Design (RWD). 

f) Prawidłowego wyświetlania/działania na różnych systemach operacyjnych  

z wykorzystaniem różnych przeglądarek internetowych (oficjalne stabilne wersje oraz 

trzy wersje wstecz, a także Internet Explorer w wersji 8). 

2. Przygotowanie raportu z weryfikacji serwisu greenvelo.pl zawierającego co najmniej opis 

problemu oraz proponowany sposób jego naprawy/usunięcia. 

3. Opracowanie propozycji rozwoju portalu, w tym wsparcie merytoryczne w zakresie 

zapewnienia hostingu portalu w latach kolejnych. 

4. Uczestniczenie w spotkaniach z wykonawcą serwisu. 

5. Doraźna pomoc dla wykonawcy we wprowadzaniu poprawek. 

6. Weryfikacja wprowadzanych przez wykonawcę poprawek. 

7. Ponowna weryfikacja całego serwisu po wprowadzeniu przez wykonawcę wszystkich 

poprawek i przygotowanie raportu z tej weryfikacji. 

8. Wykonywanie dodatkowych, zleconych przez zamawiającego zadań dotyczących 

weryfikacji serwisu greenvelo.pl nie ujętych w poniższym zakresie czynności. 
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Wymagania konieczne wobec kandydatów: 

Stworzenie lub audyt co najmniej 2 serwisów internetowych (zawierających co najmniej 10 

zakładek) wykonanych z wykorzystaniem HTML5, CSS3, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 AA 

lub AAA oraz zgodnie z zasadami RWD. 

Wykształcenie wyższe (potwierdzone dyplomem ukończenia studiów). 

 Bardzo dobra znajomość: 

 HTML5, XHTML, 

 CSS3, 

 zagadnień dostępności statycznej, dynamicznej oraz multimedialnej zawartości stron 
internetowych, 

- Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WAI WCAG 2.0), 

- Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA), 

 Responsive Web Design (RWD), 

 prawa dotyczącego wymogów dla systemów teleinformatycznych / rejestrów tworzonych 
przez jednostki administracji publicznej. 

Wymagania pożądane wobec kandydata:  

Wykształcenie wyższe. 

Udokumentowane doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
 

Dobra znajomość: 

 JavaScript, 

 jQuery, 

 zagadnień dotyczących wsparcia HTML5 w wersji 8 (i starszych) przeglądarki Internet 
Explorer, 

 zagadnień związanych z testowaniem bezpieczeństwa i wydajności serwisów 
internetowych, 

 Nastawienie prospołeczne, rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w 
zespole, komunikatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność strategicznego 
myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania 
danych i wyciągania wniosków, efektywnego organizowania pracy własnej, otwartość na 
zmiany, sumienność i terminowość wykonywania zadań. 

 
Oferujemy: 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 Wymiar czasu pracy - pół etatu, 

 Możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej. 
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Miejsce pracy – Kielce 

 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:  

1. CV zawierające aktualne zdjęcie kandydata wraz z listem motywacyjnym, 

2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności w tym ukończone 

kursy i szkolenia – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, 

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do 

czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. 

 

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, pocztą lub osobiście pod adresem: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 

Biuro Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja 

ul. Ściegiennego 2 lokal 39, 25-033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) 

do dnia 29.10.2015r. do godz. 1600.  

 

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej 

treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści „Oferta pracy na stanowisko –  Specjalisty ds. 

audytu portalu www.greenvelo.pl. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, 

koperta może zawierać wskazanie imienia i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. Za termin 

wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Biura Zarządu ROT. 

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: 

1. Ocena spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych 

2. Rozmowa kwalifikacyjna a z kandydatami  

Celem rozmowy kwalifikacyjne będzie weryfikacja posiadanych kompetencji w szczególności 

umiejętności określonych jako pożądane dla przedmiotowego stanowiska pracy. 

 

Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje zawarte  

w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone.  

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie możliwość 

kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 

http://www.greenvelo.pl/
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Z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji przeprowadza się 

rozmowę kwalifikacyjną.  

ROTWŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia do rekrutacji bez wyboru konkretnego kandydata. 

 

Uwaga! 

Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 30 października. Przybliżony termin rozpoczęcia 

pracy – 2 listopada 2015 r. 

 

 

Kontakt:  

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 

(Wojewódzki Dom Kultury) 

ul. Ściegiennego 2  

25-033 Kielce 

tel. 41 361 80 57 

 

Osoba do kontaktu: Grzegorz Szczęsny tel. 41 365 51 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 5  

 

Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

Załącznik do ogłoszenia o pracę 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych 

 
 
 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………................................... 

Zamieszkały/a …………………………………………………………………………...……... 

…………………………………………………………………………………… 

legitymujący/a się 
dowodem osobistym nr 

……………………………………………………………………………...…… 

wydanym przez …………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 
 
 

oświadczam 
 

iż nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam w pełni z praw 
publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  
 
 
 
 
 
 
 
.......................................      ...................................... 
    (miejscowość, data)                               (podpis) 
 


