INFORMACJA

O WYNIKU NABORU KANDYDATOW
do pracy w Regionalnym Centrum

Polityki Społecznej
na stanowisko:

Inspektor/ Starszy Inspektor
( stanowisko zostanie ustalone

odpowiednio do posiadanych kwalifil<ac.ji i dośrviadczel'ria)

Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy Zastępczej

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:

1 etat- pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru:

RCPS/N/s/15

Data publ ikacj i ogłoszen ia:

22 grudnia

Termin składania ofeń upĘnął:

31 grudnia 2015 roku

Data publikacji informacji o wyniku

naboru:

201 5 rol<u

20 stycznia 2016 roku

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
Polityki Społecmej w Łodzt, z siedzibąprzy ul. Snycerskiej 8, 9I-302 Łódźna stanowisko Inspektor/ Starszy
Inspektor ( stanowisko zostanię ustalone odpowiednio do posiadanych kwalifil<acji i doŚwiadczenia)
Stanowisko ds' adopcji i systemu pieczy zastępczej

Zatrudniona została:
Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszhania

Data zatrudnienia

I

Ewa Błaszczyk

Łódź

15.01.2016 r.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu ocęny formalnej kompletności dokumentów, posiadanego wykształcenia i
w naborze techniki porównawczej i rozmowy
kwalifikacyjnej zdecydowała o zatrudnieniu Pani Ewy Błaszczyk.

kwalifikacji zawodowych kandydatów przy zastosowaniu

W/w spełniła wymagania fortnalne' Pani Błaszczyk posiada wymagany staŻ pracy w jednostkach
samorządowych' w tym doŚwiadczenie zawodowe związane z rea|izac1ązadań wynikaj ących z ustawy o pomocy
społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Posiada wylnagane wykształcenie
wyŻsze. Posiada wiedzę w zakresie ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będąprzechowywane w Regionalrrym Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okręsie
tym, kandydaci będą mogli dokonywac odbioru swoich dokumęntów za pokwitowaniem odbioru.
Regionalne Cęntrum Polityki Społecznej nie odsyła dokumęntów kandydatom.
Po upĘwie okręsu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
kandydatów dokumenty Zo staną protoko larn ie zniszczone.
Podstawa prawna:
ArL I5 ustawy z dnią 2] listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

(Dz U' z 2008 r }Vr 22j, poz
l458.) w związku z postanowieniami zarządzenia Nr70/20I1 Dyrektora Regionaln.ego Centrunl Polityki
Społecznej z dnia ]2 września 20] ] roku w sprawie wprowadzen.ia ''Proceduly naboru kandydatów do pracy w
Regionalnynl Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej "

Przewodniczący
Korn isj i Rel<rutacy.i nej

Lódz, dnia 20'0|.20l6

r.

Bogdan Jankowski

