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lipca 201 6 roku

26 lipca 2016 roku

naboru:

2 wrzęśnia 2016 roku

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, z siedzibąprzy uL Snycerskiej 8, 9l-302 Łódź ta stanowisko Podinspektora
w Wydziale ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych

Zatrudniona została:
Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

l.

Anna Korowajska

Łódź

01.09.2016 r.

Uzasadnienię:

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletności dokumentów, posiadanego wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych kandydatow przy zastosowaniu w naborze tęchniki porównawczej i rozmowy
kwalifikacyjnej zdecydowała o zatrudnieniu Pani Anny Korowajskiej.

Ww spełniła wymagania formalne. Pani Anna Korowajska posiada udokumentowany

staŻ

pracy w organach lub

jednostkach organizacyjnych administracji państwowej lub samorządowej przy realizac1i zadan z zakęsu
świadczęń rodzinnych lub świadczeniawychowawczego. Posiada wymagane wykształcenie wyŻsze. Posiada
wiedzę z zakęsu ustaw wymienionych w ogłoszeniu.
Dokumenty kandydatów' którzy wzięli udział w naborzę będąprzechowywane w Regionalnym Centrum Polityki
Społecznej wŁodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresię
tym, kandydaci będąmogli dokonywać odbioru swoich dokumęntów za pokwitowaniem odbioru.
Regionalne Cęntrum Polityki Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upĘwie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
kandyd atów dokumenty zostaną protoko l arnie zniszczone.
Podstąwa prawna:

Art. ]5

usta:wy z dnią 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)
w związku z postanowieniami zarządzenia Nr70/20lI Dyrektora Regionalnego Centrunl Polityki Społecznej z
clnia ] 2 wrześnią20] ] roku w sprawie wprowadzenia "Procedury nąboru kandydatów do pracy w Regionalnym
Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji RekrutaĘnej "

Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej

Łódź, dnia 02'09.2016

r.

Bogdan Jankowski

