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PRoToKoŁ ZilETAPU PoSTĘPOWA|{IA
w Sprawię naboru na Stanowisko pracy
podinspektora ds. egzekucji

Komisja rekrutacyjna w składzie:

1. Chłopecki Tadeusz
Ż. Mikołajczyk Stanisław
3. Zawisza Jolanta

przewodniczący,
- Sekretarz komisji
- członek
-

Przed rozpoczęciem postępowania konkursowego, kandydatka p.Elżbieta Grabowska
poinformowała telefonicznie sekretarza komisji o swej rezygnacji z przyazyn osobistych z
uczestnictwa w dalszych etapach naboru.
Wobec powyższego rcZpoczęto II etap postępowania tj. sprawdzenie wiedzy w formie
testu kwalifikacyjnego Zę znaJomości ustaw o których mowa w pkt.2a ogłoszenia o nabotze z
udziałem tylko j ednej kandydatki'
Test w formie pisemnej jako załącznik nr 1 do protokołu. Kandydatka z testu uzyskała
następuj ącą liczbę punktów:

1. Jolanta Jaworska

31

Zgodnie z zaruądzeniem Burmtstrza Gminy i Miasta Węgliniec, do ostatniego etapu
postępowania, tj. do rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowani mogą zostaÓ kandydaci,
ktorzy uzyskali ponad 23 punktów z wiedzy - testu (tj.ponad 50 oń moŻliwych do uzyskania).
Wobec powyższego do etapu sprawdzenia wiedzy praktycznej, o której mowa w pkt.2b
ogłoszenia zakwalifikowana zostaŁa p.Jolanta Jaworska która uzyskała za ten etap 4 pkf (na 5
możliwych do uzyskania).
Bezpośrednio po zakonczonym teściez umiejętności praktycznych przeprowadzono
rozmowę kwalifikacyjną w wyniku której, kandydatka otrzymałaliczbę 10 punktow (na 19
możliwych do uzyskania).
Łączna ostateczna ilośćpunktów zdoby.tych w całym postępowaniu przez kandydatkę
p.Jolantę Jaworska wyniosła 45 punktów.
Wynik postępowania w formie informacji do zamieszczenia na stronie BIP Urzędu
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na powyższym protokół
zakonczono i podpisano :

Zatwierdzam:

Węgliniec, I] .02.2014
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Załączniknr 2 do protokołu

II{FORMACJA O WYNIKACH NABORU

KANDYDATA

1\A

STANOWISKO PRACY

podinspektora ds. egzekucji
w Urzędzle Gminy i Miasta w Węglińcu
Informuję, że procedura naboru na ww. stanowisko zakonczyła się wskazaniem jednej z
kandydatek do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. egzekucji w IJrzędzie
Gminy i Miasta w Węglińcu
Uzasadnienie:
określona w ogłoszeniu o naborze procedura wyboru kandydata do zatrudnienia, w etapie
p o

stęp

o

wani a sprawdzaj ąc e go przewi dyw aŁa punktacj ę za:

1.

tęst

2'

spełnianie wymagań dodatkowych i preferowanych

3.

rozmowę kwalifikacyjną

kwalifikacyjny

Procedura

i

zasady określone w ogłoszeniu o naborze, do zatrudnienia przewidryały

kandydatkęla,ktoruly, w drugim etapie postępowania uzyska największą liczbę punktów.

Pani Jolanta Jaworska, zakwalifikowana do drugiego etapu postępowania, uzyskała
łącznie ltczbę punktów 45, na któIą to liczbę złoŻyłysię punkty w ilości:31 za test
kwalifikacyjny,4 z testu praktycznego, o którym mowa w pkt. 2b ogłoszenia o naborze,70 za
rozmowę kwalifi kacyj ną.

Andrzej Kutrowski

Burmistiz Gminy i Miasta
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