INFORMACJA
o WYNIKU NABoRU KANDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Centrum

PoliĘki Społecznej
na stanowisko:

Inspektor w Wydziale ds. Badań i anłIiu
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:

l

Numer ewidencyjny naboru:

RCPSA{/7/15

Data publikacji ogłoszenia:

22 grudnia 2015 roku

Termin składania ofert upłynął:

3l grudnia

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

5 lutego 2016 roku

etat- pełen wymiar czasu pracy

2015 roku

W wyriku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, z siedzibą przy uI. Snycerskiej 8, 91-302 Łódź na stanowisko Inspektora
w Wydziale ds. Badań i analiz
Zatrudniona zostala'.
Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

I

Edyta Zmurkow-Poteralska

Łódź

01.02.2016 r.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletności dokumentów, posiadanego wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych kandydatów przy zastosowaniu w naborzę techniki porównawczej i rozmowy
kwalifikacyjnej zdecydowała o zatrudnieniu Pani Edyty Zmurkow - Poteralskiej.
Ww spełniławymagania formalne. Pani Edya Zmurkow - Potęralska posiada wymagane doŚwiadczenie
w realizowaniu częścianaliĘcznej badań empĘcznych doĘczących projektów badawczych krajowych lub
międzynarodowych. Posiada wymaganę wyksŻałcenię Wższe. Posiada wiedzę z zakręsu metodologii badań
społecznych i statystycznej analizy danych wykorzysĘwanej podczas zrealizowanych projektów badawczych,
posiada wymaganę doświadczenie w procesie badawczym polegające na opracowywaniu metodologii,
staĘstycznej analizie danych' przygotowywaniu raportów metodologicznego i końcowego zbadai w części
analitycznej.

Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Regionalnym Centrum PolĘki
Społecznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie
tym, kandydaci będąmogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowanięm odbioru.
Regionalrre Centrum Polityki Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upĘwie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie miszczonę.
Podstawa prąwna:
Art' I5 ustavly z dnia

2I listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz' L]. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458.) w ałiązku z postanowieniami zarządzenia Nr70/2011 Ęrektora Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej z dnia ]2 września 20]] rokuw sprawiewprowadzenia "Procedury naboru kandydatów do pracyw
Regionalnym Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej ''

Łódź, dnia 05.02.2016

r.

