INFORMACJA
o WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
do pracy w

RegionaĘm Cęntrum PolĘki Społecznej

na stanowisko:

Starszego Inspektora w Wydziale Organizacyjnym

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:

1 etat- pełen w)'miar

Numęr ewidencyjny naboru:

RCPSAI/3/15

Data publikacj i ogłoszenia:

19 marca 2015 roku

Termin składania ofert upłynął:

30 marca 2015 roku

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

08 lipca 2015 roku

czasupracy

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
Polityki Spółecarej w Łodzi, zsiedzibąprzy ul. Snycerskiej 8, 91-302 Łódźna stanowisko Starszego inspektora

w Wydziale Organizacyjnym

Zatrudniona została:
Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

1.

Jastrząbek Anna

Łódź

01.07.2015 r.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletnoŚci dokumęntów, posiadanego wykształcenia i
kwalifrkacji zawodowych kandydatów przy zastosowaniu w naborze techniki porównawczej i rozmowy
kwalifikacyjnej zdecydowała o zatrudnieniu Pani Anny Jastrząbek'
Ww spehriia wymagania formalne' Pani Anna Jastrząbek posiada udokumentowany staŻ pracy w organach lub
jednosikach
organizacyjnych administracji samorządowej. Posiada wymagane wykształcenie wyŻsze oraz
_doświadczęnie-związane
z organizacją konferencji i spotkań informacyjnych. Zna i umiejętnie stosuje
w praktyce ustawy zawarte w ogłoszeniu o naborze. Tym samym potwierdziła speŁrienie wymagan okreŚlonych

w ogłoszeniu o naborze do pracy na ww. stanowisku'
Dońmenty kandydatów, kiorzy wzięli:udziałw naborze będąprzechowywane w Regionalnym Centrum PolĘki
Społecznej w zoazi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru' W okresię
Ęm' kandydaci będąmogli dokonywać odbioru swoich dokumęntów zapokwitowanięm odbioru'
Regionalne Centrum PolĘki Społeczrrej nie odsyła dokumęntów kandydatom'
Po upływie okręsu 3 miesięry od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane ptzez
kandydatów dokumenĘ zostaną protokolarnię nliszczanę,
Podstą'wa prqwną:

z dnią 2I listopada 2008 raku a pracownikach sanarządovłych (Dz. U. z 2a0B r' Nr 223, poz'
1458.) w związku z pastanowieniami zarządzenia Nr70/2011 Dył'ehorq Regionalnega Centrum Poliryki

Art' 15

ustilyvy

Społecznej z dnią ]2 wrzęśnirl201] roku w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru kanĄ,datów do pracy w
Regionalnym Centrurn Patityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej"

Przewodnicząca
Komisji Rekrutacyjnej

Łódź, dnia 08.07.2015

r.

Anna Mroczek

