INFORMACJA
o WYNIKU NABoRU KANDYDATÓW
do pracy w Regionalnym Centrum

Polityki Społecznej
na stanowisko:

Podinspektor, inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
(s t anow i s ko z al e żne o d p o s i adane go do świ adc z eni a)
Liczba wakatów i wymiar czasu
Numer ewidencyjny
Data publikacj i

pracy:

naboru:

_

pełen wymiar czasu pracy

19 stycznia 20 l 8 roku

upĘnął:

Data publikacji informacji o wyniku

etat

RCPSA{/3/18

ogłoszenia:

Termin składania ofert

l

naboru:

29 sĘcznia 2018 roku
19 lutego 2018 roku

W wyniku przeprowadzonej i zakończonej procedury naboru kandydatów do pracy w Regionalnym Centrum
Polityki Społecmej w Łodz| z siedzibą prry ul' Snycerskiej 8, 9l-302 Łódź na stanowisko Podinspektor,
inspektor w Wydziale organizacyjnym (stanowisko zaleime od posiadanego doświadczenia)

Zatrudniona została''

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Miejsce zamieszkania

Data zatrudnienia

I

Wujek Magdalena

Łódź

15.02.2018 r.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny formalnej kompletności dokumentów, posiadanego wyksźałcenia
i kwalifikacji zawodowych kandydatów przy zastosowaniu w naborze techniki porównawczej zdecydowała
o zatrudnieniu Pani Magdaleny Wujek.

Pni Magda|ena Wujek spełniławymagania formalne, posiada w najwyższym stopniu wiedzę

i

umiejętności

niezbędne do wykonywania zadan na ww. stanowisku pracy.
DokumenĘ kandydatów, którzy wzięliudział w naborze będą przechowywane w Regiona|nym Centrum

PolĘki

Społecmej wŁodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresię
Ęm, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Regionalne
Centrum Polityki Społeczrrej nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upĘwie olaesu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez

kandydatów dokumenĘ zostaną protokolarnie zniszczone
Podstqwa prawną:

o pracownikach samorzqdowych (tj: Dz. U. z 2016 r. poz.902.)
w auiqzku z postanowieniami zarzqdzenia Nr70/20l I Ęrektora Regionalnego Cenlrum Polityki Społecznej
z dnią 12 wrześnią20]] roku w sprawie wprowadzenią,,Procedury naboru kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej oraz zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej ''.

Art. I5 ustaw z dnią 2] listopada 2008 roku

Łódź, dn.19.02.2018

r.

