INFORMACJA
o WYNIKU NABoRU KANDYDATÓW
do

pracy w Regionalnym Centrum PolĘki Społecznej
na stanowisko:

podinspektora w Wydziale ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych
Liczbawakatów i wymiar czasu
Numer ewidencyjny
Data publikacji

pracy:

3 etaĘ' pełen wymiar czasu pracy

naboru:

RCPSA{/3/14

ogłoszenia:

Termin składania ofert

14

upłynął:

Data publikacji informacji o wyniku

paźńziemka 2014 roku

24 puźldziemika 2014 roku

naboru:

08

Ęcznia

2015 roku

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
Polityki Społecnrej w Łodzi, zsiedzibąprzy ul' Snycerskiej 8, 91-302 Łódźna 3 stanowiska podinspektora w
Wydziale ds. Koordynacj i Świadczeń Rodzinnych
Zatrudnione zostaĘ:

Data zatrudnienia

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Anna Stefaniak

Łódź

01.12.2014 r.

)

Monika Kicińska

Andrespol

01.01.2015 r.

3.

Marzena Ganiszewska

Łódź

01.01.2015 r.

Uzasadnienie:
Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletności dokumentów, posiadanego wykształcenia i
rozmowy
kwalifikacji zawodowych kandydatÓw przy Zastosowaniu w naborze techniki porównawczej

kwalifikacyjnej zdecydowała o

i

zatrudnieniu Pani Anny Stefaniak, Pani Moniki Kicińskiej, Pani Marzeny

Ganiszewskiej.

formalne. Posiadają udokumentowany staż pracy w jednostkach organizacyjnych
Posiadają wymagane wykształcenie wyŻsze. Znająi umiejętnie stosują w praktyce
samorządowej.
administracji
ustawy zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz dobry stopień zaawansowania jęąka angielskiego w piśmie
i średni w mowię.
Tym samym potwierdziły spehrienie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze do pracy na ww.

Ww spełniĘ wymagania

stanowisku.

Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będąprzechowywane w Regionalnym Centrum Polityki
Społeczrej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie
tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Regionalne Centrum Polityki Społeczrrej nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
kandydatów dokumenty zostaną protokolamie niszczone.
Podstawą prawną:

Art. ]5 ustqwy z dnia 21 listopada 2008 roku

o

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r' Nr 223, poz.

w zwięku z postanowieniami zarządzenia Nr70/201I Ęrektora Regionalnego Centrum Polityki

1458.)
Społecznej z dnia t2 września 20] I roku w sprawie wprowadzenia "Procedury nąboru knndydatów do pracy w
Regionalnym Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej "
Przewodnicząca

Komisji Rekrutacyjnej

