PRoToKoŁ zilETAPU PosTĘPowANIA
w sprawie naboru na stanowisko pracy

podinspektora ds. egzekucji
Komisja rekrutacyjna w składzię:
1.

2.
a

-') .

Chłopecki Tadeusz
Mikołajczyk Stanisław
Zawisza Jolanta

przewodniczący'
- sekretarz komisji
- członęk
-

rozpoczęła II etap postępowania d. sprawdzenie wiedzy w formie
testu kwalifikacyjnego
ze znajomości ustaw o których mowa w pkt.2aogłoszenia o naborze.
Test w formie pisemnej jako załącznik nr 1 do protokołu. Poszczególni
kandydaci z testu
uzyskali następuj ącą liczbę punktów:

Katarzyna Buchta
Jolanta Jaworska
Zgodnie

z

zarządzeniem Burmistrza

17,25
20,50

Gminy i Miasta Węgliniec, do

ostatniego etapu
postępowania, tj. do rozmowy kwalifikacyjne1, zakwalifikowani
mogą zostać kandydaci,
ktoruy uzyskali ponad 23 punktów z wiedzy _ testu (tj.ponad 50
%o możliwych do uzyskania).
Wobęc faktu braku spełnienia tego wymogu przez kandydatki komisja
stwięrdza,

Żę

procedura naboru nie zakończyła się wskazaniem kandydatki do
zatrudnienia.

Wynik postępowania w formie informacji do zamieszczenia na stronie BIP
Urzędu
stanowi zaŁączn\knr 1 do protokołu.
Na powyższym protokół
zakonczono i podpisano :
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Załączniknr 1

L

do protokołu

INFORMACJA O WYNIKACH NAtsORU

KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY
podinspektora ds. egzekucji
w Urzędzie Gminy i Miasta w Węgtińcu

Informuję, że procedura naboru na ww. stanowisko nie zakończyła się wskazaniem
jednej z kandydatek do zatrudnienia na stanowisku podinspektora
ds. egzekucji
w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
Uzasadnienie:

po

okreŚlona w ogłoszeniu o naborze procedura wyboru kandydata do zatrudnienia,
w etapie
stępowania sprawdzaj ące go przewidywała punktacj za test kwalifi kacyj ny.
ę

Procedura izasady określone w ogłoszeniu o naborze, dopuszczają do udziałuw
dalszych
etapach postępowania kandydatow którzy w teściekwalifikacyjnych osiągną
minimum 50 Yo
punktów przewidzianych do uzyskania.

Wobec faktu braku spełnienia tego wymo gu przez kandydatki komisja stwierdza, że
procedura naboru nie zakoiczyła się wskazaniem kandydatki do zatrudnienia.

Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Kutrowski
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Węgliniec, 27.0I.2014
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