INFORMACJA

o WYNIKU NABoRU KANDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Centrum

Polityki Społecznej
na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:

1 etat- pełen wymiar czasu

Numer ewidencyjny naboru:

RCPS/N/8i20

Data publikacj i ogłoszenia:

24 sierpnia 2017 roku

Termin składania ofert upĘnął:

4 wrześtia 2017 roku

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

5 paździemlka 20l7 roku

r

pracy

7

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
Polityki Społecmej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Snycerskiej 8, 9l-302 Łodź na stanowisko podinspektora
w Wydziale ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych

Zatrudniona została:
Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

I

Magdalena Mrówczyńska

Andrespol

01.10.2017 r.

Uzasadnięnie:

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletnościdokumentów, posiadanego wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych kandydatow przy zastosowaniu w naborzę techniki porównawczej i rozmowy
kwalifikacyjnej zdecydowała o zatrudnieniu Pani Magda|eny Mrówczyńskiej.
Ww spełniła wymagania formalne. Pani Magdalena Mrówczyńska posiada udokumentowany staż pracy
w organach lub jednostkach organizacyjnych administracji państwowej lub samorządowej przy realizacji zadafi z
zakresu świadczeń rodzinnych lub świadczenia wychowawczego. Posiada wymaganę wykształcenie. Posiada
wiedzę zzakIesu ustaw wymienionych w ogłoszeniu.
Dokumenfy kandydatów, którzy wzięlri udział w naborzę będą przechowywanę w Regionalnym Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie

tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumęntów za pokwitowanięm odbioru.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej nie odsyła dokumęntów kandydatom.

Po upĘwie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku nabotu' nieodebrane przez

kandydatów dokumenĘ zostaną protokolarnie zniszczote.
Podstawą prawna:

2l listopada 2008 roku o pracownikach samorzqdowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.902)
w zwiqzku z postanowieniami zarzqdzenia Nr70/2011 Ęrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej z
dnia ]2 września20] ] rokuw sprawiewprowadzenia "Procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym
Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komis.ji Rekrutacy'jnej''

Art. 15 ustawy z dnia

Przewpdnicząca
Komisj il,Rekrutacyj nej

Łodż, dnia 05.l0.20l7
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Anna Mroczek

