INFORMACJA
o WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Cęntrum Po|ityki Społecznej
na stanowisko:

Starszy Inspektor w Wydziale ds. Rehabi|itacji osób Niepelnosprawnych
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:

l

Numer ewidencyjny naboru:

RCPSN/2/17

Data publikacji ogłoszenia:

15 marca 2017 roku

Termin składania ofert upłynął:

2J marca

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

21

etat - pełen wymiar czasu pracy

201,7 rolr:.t

kwietnia 2017 roku

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionaln1'rn Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, zsiedz1bąprzy ul. Snycerskiej 8, 9 1 -302 Łódź na stanowisko Starszego Inspektora
w Wydziale ds. Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych:
Zatrudniony został:

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Joanna Węgrzyn

Łódź

Data zatrudnienia
12.04.2017 r.

Uzasadnienie:
Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletnościdokumentów, posiadanego wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych kandydatów przy zastosowaniu w naborze techniki porównawczej zdecydowała
o zatrudnieniu Pani Joanny Węgrzyn.
Ww jako jedyny spełniławymagania formalne. Pani Joanna Węgrzyn posiada wymagany Staz pracy w
jednostkach samorządowych. Posiada wymagane wykształcenie magisterskie. Posiada wiedzę w zakręsię ustaw

wymienionych

w

ogłoszeniu

o

naborze. Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą

przechow1łvane w Regionaln1łrn Centrum Polityki Społeczrej w ł'odzi przez okres 3 miesięcy od dnia
upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonyrłać odbioru swoich
dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Regionalne Centrum Polityki Społecmej nie odsyła dokumentów
kandydatom.

Po upływie okręsu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez

kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie mjszczone
Podstawa prąwną:

Art. l5 ustaw z dnia 2l listopada 2008 roku o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2016 r. po2.902.)
w ałiqzku z postanowieniami zarzqdzenia Nr70/201l Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
z dnia ]2 wrześnią20] ] roku w sprawie wprowadzenia ,,Procedury naboru kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej ''.

Łódż, dn.2l.04.2017 r'

Prze
Komi

dnicząca
tacyjnej

Arlna Mroczek

