INFORMACJA

O WYNIKU NABORU KANDYDATOW
do pracy w Regionalnym Centrum

Polityki Społecznej
na stanowisko:

Specjalista
w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej
Liczba wakatów i wymiar czasupracy..

l

Numer ewidencyjny naboru:

RCPSN/6i

Data publikacj i ogłoszenia:

15

Termin składania ofert upłynął:

25 maja 2017 roku

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

09

etat - pełen wymiar czasu pracy
17

maja 2017 roku

czerwca2jl7 roku

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Snycerskiej 8, 9l-302 Łodź na jtanowisko specjaliśta
w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej:
Zatrudniona została'.

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

I

Bogusz Anna

Łódź

30.06.2017 r.

Uzasadnięnie:

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletnoŚci dokumentów, posiadanego wyksŹałcenia
i kwalifikacji zawodowych kandydatów przy Zastosowaniu w naborze tęchniki pórównawcżej źdecydowała
o zatrudnieniu Pani Anny Bogusz.
Ww jako jedyna spełniła wymagania formalne. Pani Anna Bogusz posiada wymagane udokumentowane co
najmniej 5 lętnie doŚwiadczenie zawodowe' w tym powyŻej 1 roku w jednostkach organizacyjnych
administracji samorządowej lub jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz co najmniej 2'\eitie
doświadczęnię w obszarzę ekonomii społecznej. Posiada wiedzę z zakesu ustaw wymienionych w ogłoszeniu
o naborze oraz dokumentów: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej' Program operacyjny Więdza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalny Programu operacyjny WojewódŻwaŁódikiego nalata-2ól4-2o20,
Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020, Wojewódzka
Strategia w zakesie Polityki Społecznej 2020. Dokumenty kandydatow,którzy wzięlt udział w nabórze będą
przechowywane w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia
upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okesie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich
dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Regionalne Centrum Polityki Społecżnej nie odsyła dokumentów

kandydatom.

Po upĘwie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczonę
Podstawa prawna:

Art. 15 ustawy z dnia 2l listopada 2008 roku o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2016 r. po2.902.)
w zwiqzku z postanowieniami zarzqdzenią Nr70/20l1 Dyrektora Regionalnego Centrum Potityki S-połecznói
z dnia ]2 września20]] roku w sprawie wprowadzenia,,Procedury naboru kanĄłdatów do pracy
w

Regionalnym Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej

Prząwodnicząca

Łódż, dn.09.06.2011

r.
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