INFORMACJA
o WYMKU NABoRU KAIYDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Cęntrum Polityki Społecznej
na stanowisko:

Starszego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym
pełen wymiar czasu pracy

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:

1 etat-

Numer ewidencyjny naboru:

RCPS/N/1/I5

Data publikacj i ogłoszenia:

25 lutego 2015 roku

Tęrmin składania ofert upĘnął:

6 marca 2015 roku

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

07 kwiętnia 2015 roku

W wyniku przeprowadzonej i zakonczonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Cęntrum
Polityki Społecznej wŁodzi,zsiedzilbąprzy ul. Snycerskiej8, 9l-302Łódźna stanowisko Starszego specjalisty
Wydziale Organizacyjnym

Zatrudniona została:
Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

1.

Czestkowska Paulina

Łowicz

01.04.2015 r.

Uzasadnienie:
Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej komplefiroŚci dokumentów, posiadanego wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych kandydatów prry Zastosowaniu w naborze tęchniki porównawczej i rozmowy
kwalifikacyjnej ńecydowała o zatrudnieniu Pani Pauliny Czestkowskiej.
Ww spełniławymagania formalne. Pani Paulina Czestkowska posiada udokumentowuty staŻ pracy w organach
lub jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej w zakresie pomocy społeczrej. Posiada
wymagane wykształcenie WŻsze, lkofrcryła studia podyplomowe z zahesu prawa pracy oraz kursy z zakłesu
kadr i płac. Zna i umiejętnie stosuje w praktyce ustawy Zawarte w ogłoszeniu o naborze. Tym samym
potwierdziła spełnienie wynagań określonych w ogłoszeniu o naborze do pracy na ww. stanowisku.
Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będąprzechowywane w Regionalnym Centrum PolĘki
Społeczrej 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 Cęntrum Polityki Społeczrej nie odsyła dokumęntów kandydatom.
Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
kandydatów dokumenĘ zostaną protokolarnie zriszczone.
Podstawą

prqłna:

Art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
1458.)

o pracownikach samorządov,1lch (Dz. U. z 2008 r.

Nr 22j, poz.

w związku z postanowieniami zarządzenia Nr70/20I1 Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki

Społecznej z dnią 12 września 201I roku w sprawie wprrwadzenia "Procedury nąboru kandydatów do pracy w
Regionalrtym Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Relwutacyjnej ''

kzewodnicząca
Komisji Rekrutaryjnej

ŁódŹ,

dnia 07 .04.2015 r.

Anna Mroczek

