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Kartuzy, dnia 27 czerwca 2017 r.

Powiatowy Urzed Pracy w Kartuzach
Informuje o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzednicze: poirednik pracy w Dziale Poirednictwa pracy
Dzialajec w oparciu o Ustawe o pracownikach samoeEdowych (Oz.U. z 2016, poz.9O2), Zarzadzenie N 2l/2014
Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kartuzach z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zasad zatrudniania os6b w
Powiatowym Ueedzie Pracy w Kartuzach oraz Zarz4dzeniem Nr 14/2017 z dnia t4 czeutca 2OI7 T. w sprawre
powolania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru iwylonienia kandydata na stanowisko urzednicze
w PUP Ka.tuzy powolano komisjQ rekrutacyjnq w skladzle:
lp

Imie iNazwisko

1

Jan Geras
Renata Szawlowska
Donata Baranowska

2
3

Pelniona funkcja
Przewodniczacv Komisii
Czlonek Komisii
Sekretarz Komisji

Informu]e, 2e nab6r na stanowisko uzednicze po'rednik pracy w dniu 27 czerwca 2017 roku zostal
rozstrzygniety. W wyniku ogloszenia o naborze na ww. stanowisko pracy svvoje aplikacje zlo2yto dw6ch
kandydat6w. Po dokonaniu analizy dokument6w wybrano kandydata, kt6ry spelnil wszystkie wymagane kryteria

okre6lone w ogloszeniu o nabone:
lp

Imie i Nauwlsko

Miejsce zamieszkanla

1

Ewelina Hirsz

Ste2yca

Po zakodczeniu procedury naboru w ocenie Komisji Rekrutacyjnej kandydatura pani Eweliny Hirsz
kwalifikuje sie do zatrudnienia izawarcia z niE umowy o prace, zgodnie z art.16 ust.2 ustawy o pracownikach

samorzAdowych (Oz,U. z 2Ot6, poz, 9O2),

Uzasadnienie
wybrany kandydat spelnil wszystkie wymagane kryteria niezbedne zamieszczone w ogloszeniu na
stanowisko urzednicze po*rednik pracy, Legitymuje sie wyksztalceniem wyzizym na kierunku pedagodika, posiada
dwuletnie doswiadczenie zawodowe w publicznych sluzbach zatrudnienia \,\, zakresie poradnictwa-zjwodowego i
po6rednictwa pracy. w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat wyiazar
si{JoLra inilomo3ci4
przepisow ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy-oraz pozytywnie zostat oieniony z z;gadniei
zwiezanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.

.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej pani

Ewelina Hirsz

jest odpowiednim kandydatem na

poSrednika pracy.
Planowane zatrudnienie kandydata od miesiaca lipca 2017 roku.

stanowisko

Pzewodniczacy KomisJr Rekrutacyjnel
Jan Geras

Zastepca Dyrektora
PUP Kartuzy

