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Kartuzy, dnia 05 lipca 2017 r.

Powiatowy Urzqd Pracy w Kartuzach
Informuje o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzqdnicze: starszy referent w Dziale Ewidencji i Rozticzeri
Dzialajqc w oparciu o UstawQ o pracownikach samorz4dowych (Dz.U . z 20L6, poz. 902), Zarzqdzenie nr 2l/20L4
Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Kartuzach z dnia 30 lipca 2014 r, w sprawie: iasad zatrudniania os6b w
Powiatowym Urzqdzie Pracy w Kartuzach oraz Zarzqdzeniem Nr t8/20L7 z dnia 23 czerwca 2Ol7 r. w sprawie
powolania Komisji Rekrutacyjnej w celu paeprowadzenia naboru i wylonienia kandydata na stanowisko urzqdnicze
w PUP Kartuzy powolano komisjQ rekrutacyjnq w skladzie:
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Imie i Nazwisko
Jan Geras
Bozena Bronk
Donata Baranowska

Pelniona funkcja
Przewodniczacy Komisji
Czlonek Komisji
Sekretarz Komisii

Informujq,2e nab6r na stanowisko urzqdnicze starszy referent w dniu 05 lipca 2OL7 roku zostal rozstzygniQty,
naborze na ww. stanowisko pracy swoje aplikacje zlo2yl jeden kandydat pani 'itzOieta
SoSnierz, zamieszkala : Garcz,

w wyniku ogloszenia o

Po zakodczeniu procedury naboru w ocenie Komisji Rekrutacyjnej kandydatura pani El2biety SoSnierz
i zawarcia z ni4 umowy o prace, zgodnie ) art.t6 ust.2 ustawy o pracownikach
samorz4dowych (Dz.U. z 20L6, poz. 902).

kwalifikuje siq do zatrudnienia

Uzasadnienie
wybrany kandydat spetnil wszystkie wymagane kryteria niezbgdne zamieszczone w ogloszeniu na
stanowisko urzgdnicze starszy referent. Legitymuje siq wyksztalceniem wy2szym na kierunku zairzqdzanie
w
zakresie ekonomiki przedsiqbiorstw. Posiada wieloletnie do6wiadczenie zawodowe oraz wiedzq w zakresie
prowadzenia kadr i ksiqgowoSci w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej-kanoyoai
wykazal siq
znajomo6cia przepis6w ustawy o promocji zatrudnienia i instytutjach
rynku pracy ori'po.vti*nie zostal oceniony
z zagadniei zwiqzanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.
w ocenie Komisji Rekrutacyjnej pani El2bieta So6nierz jest odpowiednim kandydatem na stanowisko
starszy referent.

Planowane zatrudnienie kandydata od miesi4ca sierpnia 2017 roku.

Pzewodniczqcy Komisji Rekrutacyjnej
Jan Geras
Zastqpca Dyrektora
PUP Kartuzy
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