INF'ORMACJA

O WYNIKU NABORU KANDYDATOW
do pracy w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej
na stanowisko:
podinspektora w Wydziale ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:

l

Numer ewidencyjny naboru:

RCPSN/2/I4

Data publikacji ogłoszenia:

14

Termin składania ofert upłynął:

Ż4 płździemika2014 roku

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

08 stycznia 2015 roku

etat- pełen wymiar czasu pracy

pa:ździemika 2014 roku

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
PolĘki Społecmej w Łodzi, z siedzibąprzy ul. Snycerskiej 8, 9l-302Łódźna stanowisko podinspektora w
Wydziale ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych

Zatrudniona została:
Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Małgorzata Gabrysiak

Łódź

Data zatrudnienia
01.01.2015 r.

Uzasadnienie:
Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompleilrościdokumentów, posiadanego wykształcenia i

i rozmowy
kwalifikacyjnej zdecydowała o zatrudnieniu Pani Małgoruaty Gabrysiak.
Wlw spehiła wymagania formalne. Posiada udokumentowany sta'ż pracy w jednostkach organizacyjnych
administracji samorządowej. Posiada wymagane wyksŻałcenie Wższe. Zna i umiejętnie stosuje w praktyce
ustawy zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz dobry stopień zaawansowania języka angielskiego w piśmie
kwalifikacji zawodowych kandydatów przy zastosowaniu w naborze techniki porównawczej

i średni w mowie.

Tym samym potwierdziła spehrienie wymagan określonych w ogłoszeniu o naborze do pracy na ww.

stanowisku.

DokumenĘ kandydatów,l<tórzy wzię|iudziałw naborze będąprzechowywane w Regionalnym Cęntrum Polityki
Społecanej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie
tym, kandydaci będąmogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Regionalne Centrum PoliĘki Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upĘwie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie aniszczone.
Podstawa prawną:

Art. 15 ustawy z dnią 21 listopada 2a08 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 20a8 r, Nr 22j, poz.
1458.) w związku z postanowieniami zarządzenia Nr70/20I1 Ęrektota Regionalnego Centrum Polityki

Społecznej z dnia 1 2 września 20 1 I roku w spra'wie wprowadzenia '' Procedury nąboru kandydatów do pracy w
Regionalrlym Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Relcrutacyjnej"
Przewodnicząca

Komisji Rekrutacyjnej

ł'ódź'dnia 08'01'2015

r.

Barbara Sidor Pietras

