Informacja
o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko referenta d.s obsługi
prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej
dla uczniów
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Złocieńcu, ul. Plac 650-Lecia 1
I.
II.

III.

Aplikacje w terminie do 15 czerwca 2016r. złożyło siedem osób.
Wstępne postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 20.06.2016r. Po sprawdzeniu
wymaganych dokumentów, stwierdzono, że poza jedną osobą biorącą udział
w naborze tj. Panią Żanetą Dawszewską, nikt nie dostarczył dokumentu
potwierdzającego co najmniej roczny staż o charakterze zgodnym z zakresem zadań
wykonywanych na stanowisku. Dodatkowo 2 osoby nie dostarczyły oświadczenia
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru.
Właściwe postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 15.07.2016r.
Komisja przeprowadziła właściwe postępowanie z kandydatami, którzy złożyli
sprzeciw i który został pozytywnie rozpatrzony przez Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu. Komisja uzgodniła
metodę i technikę naboru tj. ocenę autoprezentacji kandydata oraz dokonała ustalenia
zestawu pytań do zadania kandydatom z zakresu zagadnień i przepisów, wymaganych
od kandydatów i podanych w ogłoszeniu o naborze. Po przeprowadzeniu rozmów
kwalifikacyjnych, uzyskaniu ustnych odpowiedzi na jednakowe pytania członków
komisji, od trzech osób, w wyniku jawnego głosowania, ustalono, że najlepszym
kandydatem jest Pani Dawszewska Żaneta, uzyskując największą ilość pkt. 111.
Zdaniem komisji ta kandydatka wykazała największą znajomość zagadnień
i przepisów w zakresie obowiązków na ww. stanowisku. W dalszej kolejności dwie
osoby uzyskały kolejno 104 i 65 pkt.
Wszyscy kandydaci wykazali się otwartością, dużą motywacją do zatrudnienia oraz
wysoką kulturą osobistą podczas autoprezentacji i odpowiedzi na pytania.
Przewodnicząca komisji poinformowała obecnych kandydatów o wynikach
głosowania i tym samym o wyborze przez komisję najlepszej kandydatki Pani Żanety
Dawszewskiej na ww. stanowisko.
Komisja upoważniła przewodniczącą komisji do powiadomienia Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
o wynikach głosowania.
Na tym komisja zakończyła postępowanie w sprawie naboru na urzędnicze
stanowisko referenta d.s obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny
i pomocy materialnej dla uczniów.
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