INFORMACJA

O WYNIKU NABORU KANDYDATOW
do pracy w Regionalnym Centrum

Polityki Społecznej
na stanowisko:

Inspektora w Wydziale ds. Badań i analiz
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

l

Numer ewidencyjny naboru:

RCPS'ł\]/6/t 5

Data publ ikacj i ogloszenia:

22 grtdnia 2015 roku

Termin składania oferl upłynął:

3l grudnia 2015 roku

Data publikacji informacji o wyniku

naboru:

etat- pełen wymiar czasu pracy

20 stycznia 2016 roku

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
PoliĘki Społecznej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Snycerskiej 8' 91-302 Łódź na stanowisko Inspektora w
Wydziale ds. Badań i analiz
Zatrudniony został:

Lp.

Nazwisko i imię l<andydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

I

Maciej Tomczak

Łódź

15.01.2016 r.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletności dokumentów, posiadanego wykształcęnia i
w naborze techniki porównawczej i rozmowy

kwalifikacji zawodowych kandydatów przy zastosowaniu

kwalifikacyjnej zdecydowała o zatrudnięniu Pana Macieja Tomczaka.
Ww spełniła wymagania fomalnę. Pan Maciej Tomczak posiada 5 letnie doświadczenie w realizacji projektów
badawczych krajowych lub międzynarodowych, ze szczegó\nym uwzględnieniem projektowania i realizowania
badań empirycznych wykorzystujących wsl<aźniki o charaktęrze społeczno-demograficznym. Posiada wymagane
wykształcenię WŻszę. Posiada wiedzę w zakresie znajorności dokumentów 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 zakresie Polityki Społecznej na lata 2001-2020. Tym samyrn potwierdził spełnienie
wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze do pracy na ww. stanowisku.
Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborzę będą przechowywanę w Regionalnym Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresje
tym, kandydaci będą mogli dokonywac odbioru swoich dokumentów za pokwitowanieln odbioru.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej nie odsyła dokunentów kandydatom.
Po upĘwie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczonę.
Podstawą prawna:
Art. ]5 ustawy z dnią

r Nr 223, poz
Polityki
Dyrektora
Centrunl
postanowieniami
zarządzenia
Nr70/2011
Region.alnego
l458) w związku z
Społecznej z dnia ]2 września 20I] rokuw sprawiewprowadzenia "Procedu.ty nąboru kandydatów do pracy w
Regionalnym Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjn.e.j "
2] listopada 2008 roku o pracownikach sanlorządovych (Dz U. z 2008

Przewodniczący

Kornisji Rekrutacyjnej

Łódź, dnia 20.0l.2016

r'

Bogdan Jankowski

