Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko pracy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie
Pracownik socjalny
(nazwa stanowiska pracy)

w ramach projektu systemowego „Krok do przodu”
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy, aplikacje przesłało
3 kandydatów, w tym spełniających wymogi formalne 1 kandydat
1. Komisja w składzie:
Barbara Bartoszczyk
Danuta Klimek
Alicja Skalska

- przewodnicząca komisji
- członek komisji
- członek komisji

2. Po dokonaniu selekcji zgodnie z zarządzeniem kierownika z dnia 12.04.2012r
Nr 3/2012 wybrano następującego kandydata spełniającego kryteria określone w ogłoszeniu
o naborze.
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Agata Piętka

Adres
Dąbrowica 8
62-586 Rzgów

Wynik rozmowy
4,0
(ocena w skali od 1 do 5)

3. Zastosowano następujące metody naboru
Metody rekrutacji obligatoryjnej (rekrutacja zewnętrzna):
a) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) ogłoszenie na tablicy ogłoszeo w siedzibie Urzędu.
Rekrutacja otwarta – gdzie kryteria i zasady są znane otoczeniu, a kandydat jest osobą
aktywną i sam decyduje o przystąpieniu do procedury doboru (np. dobór na podstawie
konkursów).
Rekrutacja segmentowa – firma określa dokładnie cechy, jakie powinien posiadad kandydat
na dane stanowisko.
4. Zastosowano następujące techniki naboru
a)analiza dokumentacji kandydatów

b)interview – rozmowa kwalifikacyjna – nawiązanie bezpośredniego kontaktu, poszerzenie
wiedz o potencjalnym pracowniku, zweryfikowanie informacji zawartych w dokumentach
aplikacyjnych.
5. Uzasadnienie wyboru
Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie wpłynęły 3 oferty, tylko 1 oferta
kandydatki Pani Agaty Piętki spełniała wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu, które
przeprowadzono na podstawie analizy na podstawie złożonych dokumentów i
dotychczasowego przebiegu edukacji zawodowej. Kandydatka Pani Agata Piętka legitymuje
się wykształceniem wyższym o kierunku: Praca socjalna, specjalnośd: Praca socjalna w
pomocy społecznej. Wybór nastąpił w wyniku przeprowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego, podczas którego Pani Agata Piętka uzyskała pozytywny wynik z rozmowy
kwalifikacyjnej. Wykazała się znajomością przepisów z zakresu zadao pomocy społecznej ze
szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania
administracyjnego oraz ze znajomości pisania projektów systemowych w pomocy społecznej.
6. Załączniki do protokołu:
a)kopia ogłoszenia o naborze
b)kopie dokumentów aplikacyjnych kandydatów
c)rozmowa kwalifikacyjna

Protokół sporządził:
27.06.2012r Barbara Bartoszczyk

Zatwierdził:
Elżbieta Ulrych
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mycielinie

Podpisy członków komisji:
Barbara Bartoszczyk
Danuta Klimek
Alicja Skalska

- przewodniczący komisji
- członek komisji
- członek komisji

Informacja o wynikach naboru

Pracownik socjalny
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakooczenia procedury naboru na ww. stanowisko została
wybrana Pani Agata Piętka zamieszkała Dąbrowica 8 62- 586 Rzgów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatki Pani Agaty Piętki spełniała wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu, które
przeprowadzono na podstawie analizy na podstawie złożonych dokumentów i
dotychczasowego przebiegu edukacji zawodowej. Kandydatka Pani Agata Piętka legitymuje
się wykształceniem wyższym o kierunku: Praca socjalna, specjalnośd: Praca socjalna w
pomocy społecznej. Wybór nastąpił w wyniku przeprowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego, podczas którego Pani Agata Piętka uzyskała pozytywny wynik z rozmowy
kwalifikacyjnej. Wykazała się znajomością przepisów z zakresu zadao pomocy społecznej ze
szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania
administracyjnego oraz ze znajomości pisania projektów systemowych w pomocy społecznej.

Podpisy członków komisji:

Barbara Bartoszczyk
Danuta Klimek
Alicja Skalska

- przewodniczący komisji
- członek komisji
- członek komisji

Zatwierdził:

Elżbieta Ulrych
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mycielinie

