Informacja o wynikach naboru
na urzędnicze stanowisko aplikanta Straży Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3
I. Aplikacje, w terminie do 26.09.2017 r., złożyły dwie osoby.
II. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 28.09.2017 r.:
1. Osoby, które spełniły wymagania niezbędne – jedna osoba.
2. Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych – jedna osoba.
3. Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i złożyły sprzeciw, który został pozytywnie
rozpatrzony przez Burmistrza Złocieńca – jedna osoba.
III. Właściwe postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 04.10.2017 r.
Komisja przeprowadziła właściwe postępowanie z dwoma kandydatami. Komisja przedtem
uzgodniła metodę i technikę naboru tj. ocenę autoprezentacji kandydatów oraz dokonała ustalenia
zestawu pytań do zadania kandydatom z zakresu zagadnień i przepisów, wymaganych od
kandydatów i podanych w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku głosowania ustalono, że najlepszym kandydatem na urzędnicze stanowisko
aplikanta Straży Miejskiej, wyłonionym w trakcie naboru jest p. Mateusz Moczarski, zam. w
Złocieńcu, który został najwyżej oceniony uzyskując w I turze głosowania tajnego 3 (sł.: trzy)
głosy „za”, co stanowiło w tym przypadku zwykłą większość głosów „za” wśród pięciu obecnych i
głosujących członków komisji.
Komisja uznała, że kandydatura p. Mateusza Moczarskiego, ocenionego najwyżej przez komisję,
odpowiada stawianym wymaganiom w naborze na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej, a
przedstawiona przez nią autoprezentacja i uzyskane odpowiedzi na zadane pytania - wskazują na
podstawową znajomość zagadnień objętych zakresem obowiązków. Ponadto kandydat wykazał się
otwartością i komunikatywnością oraz silną motywacją do podjęcia pracy.
W następnej kolejności była p. Małgorzata Pawlak, zam. w Świerczynie, która otrzymała w I turze
głosowania tajnego 1 (sł; jeden) głos „za”.
Zdaniem komisji wszyscy kandydaci okazali się osobami otwartymi, komunikatywnymi, chętnymi
do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności oraz wysoką kulturą osobistą podczas autoprezentacji i
odpowiedzi na pytania.
Komisja upoważniła przewodniczącego komisji do powiadomienia Burmistrza Złocieńca o
wynikach głosowania. Na tym komisja zakończyła postępowanie w sprawie naboru na urzędnicze
stanowisko aplikanta Straży Miejskiej .
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