PROTOKOL
Z PRZEPROWADZONEGO

naboru k a n d \ datów

NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE
REFERENT
1. Komisja rekrutacyjna w składzie:
1) . Anna Kulik- Przewodniczący komisji
2) . Mikołaj Ławrynowicz - Członek Komisji
3) . Eugeniusz M akarewicz-Członek Komisji
4) . Alina Pietruczuk - Członek Komisji
powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne NrOR. 120.5.2018 z dnia 10 maja 2018r. ustaliła listę
następujących kandydatów uszeregowanych według ilości punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej .
L.p

Imię i nazwisko kandydata

1.

Tomasz Gwoździk

zam. Hajnówka

73,00 pkt

2.

Halina Surel

zam. Hajnówka

67,00 pkt

3.

Agnieszka Owerczuk

zam. Orzeszkowo

57,00 pkt

4.

Elżbieta Jakimiuk

zam. Grabowiec

48,00 pkt

2.

Adres

Ilość
uzyskanych
punktów
rozmowie kwalifikacyjnej
( max. 80 pkt)

w

Zastosowano następujące metody naboru:

Nabór na wolne stanowisko pracy referent został dokonany w drodze otwartego konkursu, (ogłoszenie o naborze z dnia
26 kwietnia 2018r. zostało zamieszczone na stronie internetowej, BIP i tablicy ogłoszeń przy urzędzie gminy).
5.

Zastosowano następujące techniki naboru:

Postępowanie o naborze zostało wszczęte na wniosek kierownika Referatu Finansowego w którym występowało wolne
miejsce pracy. Ustosunkowując się do wniosku , Wójt gminy Dubicze Cerkiewne zamieścił dn. 26.04.2018r. ogłoszenie
o naborze na stronie internetowej, BIP i tablicy ogłoszeń w którym zostały określone m.in. wymagania niezbędne
stawiane kandydatom, zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz dokumenty jakie ma przedłożyć kandydat
celem potwierdzenia stawianych wymagań oraz Zarządzeniem Nr OR. 120.5.2018 z dnia 10 maja 2018r. powołał
komisję rekrutacyjną do rozstrzygnięcia konkursu W wymaganym terminie tj. Do dnia 18 maja 2018r. do urzędu
gminy wpłynęła dokumentacja aplikacyjna od 4 kandydatów do zatrudnienia. Komisja dokonała oceny złożonych
dokumentów pod względem formalnym. Złożona dokumentacja wszystkich 4 kandydatów
była kompletna,
kwalifikacje kandydata odpowiadały wymaganiom w tym zakresie określonym w ogłoszenia w związku z tym zostali
oni zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W dniu 25.05.2018r. Komisja z
kandydatem przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i dokonała jej oceny na podstawie przyjętych 4 kryteriów
przyznając ocenę punktową w skali od 0 do 5 pkt za każde kryterium. Biorąc pod uwagę ilość uzyskanych punktów na
podstawie przyjętych kryteriów oceny w rozmowie kwalifikacyjnej Komisja rekomenduje osobę Tomasza Gwoździk
zam. Hajnówka do zatrudnienie na stanowisku referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Urzędzie Gminy
Dubicze Cerkiewne.
Podpisy członków Komisji

Zatwierdził:

1) .......

( data. podpis wójta) U o n G ołaszew ski

Dubicze Cerkiewne dn. 25.05.201 Sr.

