TNFORMACJA

O WYNTKU NABORU KANDYDATOW
do pracy w Regionalnym Cęntrum

Polityki Społecznej
na stanowisko:

Inspektora w Wydziale ds. Badań i analiz
Liczba r' lkatów i wymiar czasu pracy:

1 etat- pełen wymiar czasLl

Numer ervidencyjny naboru:

RCPS/N/5/I5

Data publ ikacj i ogłoszenia:

22 grudnia 2015 roku

Termin składania ofefi upłynął:

31 grudnia 2015 roku

Data publikacji informacj i o wyniku naboru:

20 sĘcznia 20l 6 roku

pracy

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
PoliĘki Społecznej w Łodzl, z siedzibą przy ul. Snycerskiej 8, 91-302 Łodż na stanowisko Inspektora w
WydzialL' ds. Badań

Lp.

ianaliz

Zatrudniona została:

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

Kamila Brzezińśka

Łódź

15.0l.201ó r.

I

Uzasadnienię:

Komisja Rekutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kornpletności dol<umentów, posiadanego wykształcęnia i
kwalifiklrcji zawodowych kandydatów przy zastosowaniu w nabotze technikl porównawczej i rozmowy
fi kacyjnej zdecydowała o zatrudni en iu Pani Kamili Brzeziń skiej.
W/w spełniławymagania formalne' Pani Kamila Brzezińska posiada 3 letnie doświadczęnie w realizacji
projektórv badawczych krajowych lub międzynarodowych' ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i
ręalizowania badań empirycznych wykorzystujących wskaŹniki o charakterze społeczno-demograficznym.
Posiada wymaganę wykształcenie wyŻsze. Posiada wiedzę w zakresie znajomościdol<umentów dotyczących
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 a takŻe dokumentów
strategicznych dla rozwoju województwa łódzkiego, przede wszystkim Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020 oraz Wojewódzkiej Strategii w zakręsie Polityki Społecznej na lata 2001-2020. Tym samym

kwali

potwierdziła spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze do pracy na ww' stanowisku.
Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Regionalnytn Centrum Polityki
Społeczllej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie
tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentÓw za pokwitowanieln odbioru'
Regionalrre Centrum Polityki Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upĘrvie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku traboru, nieodebrane przez
kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie znlszczone.
Podstawa prawna:

Art. ]5 ustąwy z dnia 2] listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz LI. z 2008 r. Nr 223, poz.
l458) u, związku z postanowieniami zarządzenia ]{r70/2011 Dyrektora Regionalnego Centrunl Polityki
Społecznej z dnią l2 września 20] ] roku w sprawie wprowadzenia ''Procedury nąboru kandydatów do pracy w
Regionaltrym Centruln Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji

RekrutaĘnej''

Przewodniczący
I(om isj i Rekrutacyj

Łodż, dnia 20.01'2016
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Bogdan Jankowski

