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Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów

na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bierutowie

Podinspektor ds. infrastruktury i budownictwa.

na stanowisko pracy

W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało trzech

kandydatów. W wyniku wstępnej selekcji, do następnego etapu naboru zakwalifikowało

się dwóch kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne.

Oferta jednego z kandydatów wpłynęła po terminie zakreślonym w ogłoszeniu

o naborze, zatem zgodnie z § 7 ust. 4 Zarządzenia Nr 3/15 Burmistrza Bierutowa z dnia 14

stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym

kierownicze w Urzędzie Miejskim w Bierutowie oraz na stanowiska kierowników jednostek

organizacyjnych Miasta i Gminy Bierutów w ramach otwartego i konkurencyjnego naboru,

ofertę należało odrzucić wraz z uzasadnieniem.

Zastosowano następujące metody naboru: ogłoszenie w BlP, na tablicy ogłoszeń

Urzędu.

Zastosowano następujące techniki naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

Następnie Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w składzie:

1. Przewodniczący Komisji -Andrzej Czechowski -Zastępca Burmistrza Bierutowa,

2. Członek Komisji -Mariola Kutek - Sekretarz Miasta i Gminy Bierutów,

3. Członek Komisji - Barbara Labuś - Kierownik Referatu Geodezji i Ochrony

Środowiska,

4. Członek Komisji - Joanna Płóciennik - ekspert - Podinspektor ds. inwestycji

i infrastruktury,

5. Sekretarz Komisji - Renata Bednarowska - Inspektor ds. kadr,



zaprosiła do rozmowy kwalifikacyjnej następujących kandydatów:

1. Małgorzatę Zając,

2. Macieja Rębielaka.

Po przeprowadzonych rozmowach, kandydaci ocenieni zostali według kryteriów

określonych w ogłoszeniu o naborze, uzyskując następującą liczbę punktów:

Lp. Imię i nazwisko Adres Wynik testu Wynik
rozmowy

l. Maciej Rębielak Bierutów - 237
2. Małgorzata Zając Wrocław - 167
3. - - - -

Członkowie Komisji sporządzili kwestionariusze ocen kandydatów, zawarli w nich oceny

przygotowania merytorycznego, ocenili treść i poprawność wypowiedzi, odporność na stres,

umiejętność autoprezentacji, komunikatywność, prezentację motywacji ubiegania się

o stanowisko.

Uzasadnienie wyboru kandydata rekomendowanego do rozmowy z Burmistrzem

Bierutowa: Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydat Maciej Rębielak

zapoznał się z wymaganymi przepisami określonymi w ogłoszeniu o naborze i uzyskał 237 pkt

na 275 max. możliwych do uzyskania. Na pytania członków Komisji Rekrutacyjnej udzielał

poprawnych odpowiedzi. Poza tym kandydat jest osobą komunikatywną, a w czasie rozmowy

wykazał się spokojem i opanowaniem. Komisję do jego osoby, jako dobrego kandydata

na stanowisko podinspektora ds. infrastruktury i budownictwa, przekonała również

prezentacja motywacji ubiegania się o stanowisko. Mając na uwadze powyższe fakty, Komisja

Rekrutacyjna rekomenduje Burmistrzowi Bierutowa osobę pana Macieja Rębielaka

do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora ds. infrastruktury i budownictwa.

Załączniki do protokołu:

a) Ogłoszenie o naborze,

b) Lista kandydatów spełniających wymagania formalne,



c) Lista pytań do kandydatów,

d) Kwestionariusze ocen kandydatów - 5 egzemplarzy.
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