INFORMACJA
o WYNIKU NABoRU KANDYDATÓW
do pracy w Regionaln1łn Centrum Polityki Społecznej
na stanowisko:

Głównego Specja|isty w Wydziale Finansowo - Księgowym
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:

l-

Numęr ewidencyjny naboru:

RCPSAI/5/I4

Data publikacj i ogłoszenia:

02 grudnia 2014 roku

Termin składania ofert upłynął:

l2 grudnia 2014 roku

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

22. 12.2014 roku

etat- pełen wymiar czasu pracy

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
PoliĘki Społeczrej w Łodzi, z siedzibą przy uI. Snycerskiej 8, 91-302 Łódź na stanowisko Głównego
Specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym.

Zatrudniona została:

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Mie.isce zamieszkania

Data zatrtdnienia

1.

Kotowicz Maria

Łódź

1E.12.2014 r.

Uzasadnienie:

Komisja Relautacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletności dokumentów, posiadanego wyksŹałcenia
i kwalifftacji zawodowych kandydatów przy zastosowaniu w naborzę techniki porównawczej i rozmowy
lcwalifikacyjnej zdecydowała o zatrudnieniu Pani Marii Kotowicz.
Ww spełniła wymagania formalne. Pani Maria Kotowicz posiada udokumentowany ponad l0 letni stażpracy,
w tym powyżej 5 lat w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej w zakresie kadr i płac. Posiada

wymagane wykształcenie oraz doświadczeniezawodowe. Posiada wiedzę z zakresu ustaw wymienionych
w ogłoszeniu o naborze oraz zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społeczrych i księgowości.
Dodatkowo wykazała się wiedzą na temat działalnoŚci Regionahego Centrum Polityki Społecznej w Łodzj '
Tym samym potwierdziła spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze do pracy na ww.
stanowisku.

DokumenĘ kandydatów, lłórzy wzięli udział w naborzę będą przechowylvane w Regionalnym Centrum Polityki
Społecmej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okręsie
tym' kandydaci będąmogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.

PolĘki Społecarej nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okręsu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
Regionalne Centrum

kandydatów dokumenĘ zostaną protokolarnie niszczonę.
Podstawa prqwna:

Art' l5 ustav'y z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz' U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458.) w związku z postanowieniami zarządzenia Nr70/2011 Ęrehora Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej z dnia ]2 września 20]] rokuw sprawie wprowadzenia "Procedury naboru kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum PoliĘki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej"
Przewodnicząca

Komisji Rekrutacyjnej

Łódź,

dnia 22.12.201 4 r.

Anna Mroczek

