INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO
PRACY APLIKANTA SYTRAZY MIEJSKIEJ W WYMIARZE % ETATU W
STRA

Żv MIE JSKIE J wĘGLII\CA

Informujemy, że w wyniku zakonczetlia procedury naboru na ww. stanowisko został
wybrany Pan Marek Purcryrłski zamieszkały w Węgliricu.

Kandydat spełniłwymagania formalnę określone w ogłoszeniu o naborze

i

uzyskał

wymaganą iloŚÓ punktow z zalłęsu wiedzy o strazach gminnych i związanych z administracją

samorządową. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła predyspozycje kandydata do
wykonywania zadai na powierzonym stanowisku
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PRoToKoŁ Z PRZEPRoWADZoNEGo NABORU
KANDYDATOW NA STANOWISKO PRACY

aplikanta Strazy Miejskiej w wymiarze vz etatu w Strazy Miejskiej Węglińca

1.

W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikację przesłałjeden
kandydat.

2.

Kandydat spełnił wymogi formalne i został zakwalifikowany do ostateeznego etapu
rekrutacj i.

Komisja w składztę:
a. Papla Marcin

a

J.

b.

c.

- przęwodnLczący
- sekrętarzkomisji
- członek

Fęrens TomaSZ
Gajęwski Adam

4. Wybrany

kandydat spełnił kryteria określonęW ogłoszeniu o naborzę uzyskując

następuj ącą iloŚc punktow.
Imię i nazwisko

Lp.

Miej scowoŚc
zamies zkanta

Liczba punktow
Spełnienie wymagan
do datko wy ch/pre fero w anyc h

Marek
Purczyriski

I

Węgliniec

20

Rozmowa

Test

kwalifikacyiny
24rB

kwalifikacyina
t0

5.

W wyniku zastosowaniapowyŻszych metod i tęchnik wyboru komisja proponuje do
zatrudnienia: Marka Purczyr{skiego

6.

Uzasadnienie wyboru:
Kandydat uzyskał wymaganą iloŚÓ punktow Z wiedzy z zaktesu ustawy o strażach
gminnych oraz znajomoŚci zagadnien związanych z administracją samorządową. W
wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazil' się wiedzą
gwarantuj ącą prawi dłowe wykonywanie zaduh na powierzonym stanowi sku.

7.

ĄaŁączniki do P ro toko łu :
Kopia ogłoszenia o naborze
b. Kopia dokument w aplikacyjnYch
c. Wynik testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej
a.

Protokoł sporządztł:
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