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PRoToKoŁ z il ETAPU PoSTĘPoWANIA
w sprawie naboru na stanowisko pracy

poborcy jednostki Samorządu terytorialnego
w Referacie Egzekucji w lJrzędzie Gminy i Miasta ń Węglińcu
Komisja rekrutacy.jna w składzie:

1. Chłopecki Tadeusz
2. Mikołajczyk Stanisław
3. ZawiszaJolanta

przewodnlczący,
- sekretarz komisji
- członek
-

II etap postępowania rczpoczęto od sprawdzenta wiedzy w formie testu
kwalifikacyjnego
ze znajomoŚci ustaw o których mowa w pkt.2aogłoszenia ó naborzę z udziałem
tylko jednego
kandydata.

Test w formie pisemnej jako załącznik nr 1 do protokołu. Kandyd,at

następuj ącą Iiczbę punktów:

1. Łukasz Świeboda

z

testu uzyskał

23,5

Zgodnie z zaruądzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec, do ostatniego
etapu
postępowania, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowani mogą
zostac kandydaci,
ktorzy uzyskali ponad 23 punktów z wiedzy testu (d.ponad 50 Yo moŻll*y"r'
do uzyskania).
Wobec powyŻszego do etapu sprawdzeniawiedzy praktycznej, o któĘ mowa
w pkt'2b
ogłoszenia zakwalifikowany został p.Łukasz Swieboda, która uzyskał zaten
etap 4 pkt (na 5
mozliwych do uzyskania).
Bezpośrednio po zakończonym teścięz umiejętności praktycznych przeprowadzono
rozmowę kwalifikacyjną w wyniku której, kandydat otrzymał liczbę'to punk1ow (na
19
możliwych do uzyskania).
Łączna.ostateczna ilośó punktow zdobytych w całym postępowaniu ptzez kandydata
p'ŁukaszaŚwiebodę wyniosła 37,5 punktów.
Wynik postępowania w formie informacji do zamieszczenia na stronie BIP Urzędu
stanowi załączn|knr 2 do protokołu.
Na powyzszym protokół
zakończono i podpisano :
Zatwierdzam:

ł!ł,8,u?L''

1.

2.
1

Węgliniec,

17

.02.2014 r.

Załącznlknr 2 do protokołu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
KAI{DYDATA NA STANOWISKO PRACY
poborcy jednostki samorządu terytorialnego w Referacie Egzekucji
w Utzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

Informuję, że procedura naboru na ww. stanowisko zakonczyłasię wskazaniem kandydata do

na

stanowisku poborcy jednostki samorządu terytorialnego w
Referacie Egzekucj i w IJrzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
zatrudnienia

Uzasadnienie:

określona w ogłoszeniu o naborze procedura wyboru kandydata do zatrudnienia, w etapie
po

stępowania sprawdzaj ące go przewidyw ała punktacj ę za:

1.

test

2.
3.

spełnianie wymagań dodatkowych i preferowanych

kwalifikacyjny

rozmowę kwalifikacyjną

Procedura

t

zasady określone w ogłoszeniu o naborze, do zatrudnienia przewidywaŁy

kandydatkęla,ktora/y, w drugim etapie'postępowania uzyska największą llczbę punktów.
Pan Łukasz Świeboda, zakwalifikowany do drugiego etapu postępowania, uzyskał łącznie

ltczbę punktów 37,5 na którą

to liczbę złożyłysię punkty w ilości:23,5 za

tęst

kwalifikacyjny,4 z testu praktycznego' o którym mowa w pkt. 2b ogłoszenia o naborze,IO za
rozmowę kwalifi kacyj ną.

Andrzej Kutrowski
Burmistrz Gminy i Miasta

Węgliniec, 17.02.2014r.

