INFORMACJA

O WYNIKU NABORU KANDYDATOW
do pracy w Regionalnym Centrum

PoliĘki Społecznej
na stanowisko:

Podinspektor w wydziale ds. Badań i analiz
Liczbawakatów i wymiar czasu pracy:

1 etat- pełen wymiar czasu

Numer ewidencyjny naboru:

RCPSN/l l/17

Data publikacj i ogłoszenia:

l8 grudnia 2017 roku

Termin składania ofert upĘnął:

28 grudnia 2017 roku

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

22 sĘcznia 2018 roku

pracy

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
PolĘki Spółecmej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Snycerskiej 8, 9l-302 Łódż na stanowisko podinspektora
w Wydziale ds. Badań

i analiz

Zatrudniony został:

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

I

Przybylski Michał

Ł6dź

15.01.2018 r.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu ocęny formalnej kompletności dokumentów' posiadanego wykształcenia
i kwalifikacji zawódowych kandydatów przy zastosowaniu w naborze techniki porównawczej i rozmowy
kwalifikacyjnej zdecydowała o zatrudnieniu Pana Michała Przybylskiego.
Ww spełniłwymagania forma|ne. Pan Michał Przybylski posiada wymagane doświadczenie zawodowe
związane zrea|izacjĘprojektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Posiada wymagane wyksŹałcenie

wyższe. Posiada wiedzę

w

zakresie znajomości dokumentów doĘczących Regionalnego Programu

operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2ol4 -2O2o a taY'ze dokumentów strategicmych dla rozwoju

*b;.*óóa*u łóózkiego' przede wszystkim Strategii Rozwoju Wojewódzwa Łódzkiego 2020

oraz

Wojewódzkiej Strategii w zakresie PoliĘki Społecmej 2020.
Dokumenty kindydaów, |<tórzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Regionalnym Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi przez okrós 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie
tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowanięm odbioru.
Regionalne Centrum Polityki Społeczrej nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 3 miesięry od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru' nieodebrane przez
kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie miszczonę.
Podstawą orawna:

Artl5

samorzqdowch (tj. Dz.U. z 20I6 r. poz.902)
zarzqdzenia Nr70/20I I Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej z

dria 21 listopadą 2008 roku

^trw,
z postanowieniami
w zwiqzku

o pracownikach

dnia t 2 wrześnią201 I roku w sprawie wprowadzenia '' Procedury nąboru kandydatów do pracy w Regionalrrym
Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Relcrutacyjnej"

Przęw nicząca

ł'ódź,dnia 22.0l.2018

r.

