ZA

CZNIK NR 6

PROTOKÓ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
NA STANOWISKO PRACY W GMINNYM O RODKU
POMOCY SPO ECZNEJ W OPATÓWKU

pracownik socjalny
(nazwa stanowiska pracy)

W wyniku og oszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przes a o
……2……… kandydatów spe niaj cych wymogi formalne.

(ilo

aplikacji)

1. Komisja w sk adzie:
Ma gorzata Rektor

- przewodnicz ca komisji

Jolanta Wo(niak

- cz onek komisji

Bo*ena Kaczmarska

- cz onek komisji

2. Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarz dzeniem kierownika z dnia 02.04.2012 r.
numer 2/2012 wybrano nast,puj cych kandydatów: uszeregowanych wed ug spe niania
przez nich kryteriów okre-lonych w og oszeniu o naborze.
Lp.

Imi) i nazwisko

Adres

Wyniki testu

Wynik rozmowy

1.

Sylwia Maria B czkiewicz

Opatówek

14,5 pkt

4,6

(maksymalnie 20
punktów)

(ocena w skali
od 1 do 5)

3. Zastosowano nast,puj ce metody naboru (wyja-ni9 jakie):
Metody rekrutacji obligatoryjnej (rekrutacja zewn,trzna):
a) og oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) og oszenie na tablicy og osze; w siedzibie GOPS.
rekrutacja otwarta - gdzie kryteria i zasady s znane otoczeniu, a kandydat jest osob aktywn
i sam decyduje o przyst pieniu do procedury doboru (np. dobór na podstawie konkursów)

rekrutacja segmentowa - firma okre-la dok adnie cechy, jakie powinien posiada9 kandydat na
dane stanowisko, oraz wskazuje okre-lon grup, pracowników
4. Zastosowano nast,puj ce techniki naboru (wyja-ni9 jakie):
- analiza dokumentacji kandydatów
- test merytoryczny - weryfikacja wiadomo-ci niezb,dnych do wykonywania okre-lonej pracy
- interview - rozmowa kwalifikacyjna - nawi zanie bezpo-redniego kontaktu, poszerzenie
wiedzy o potencjalnym pracowniku, zweryfikowanie informacji zawartych w dokumentach
aplikacyjnych
5. Uzasadnienie wyboru:
wybór nast pi w wyniku przeprowadzonego post,powania kwalifikacyjnego, podczas
którego P. Sylwia Maria B czkiewicz uzyska a pozytywny wynik z testu oraz z rozmowy
kwalifikacyjnej. W/w wykaza a si, znajomo-ci przepisów z zakresu zada; pomocy
spo ecznej ze szczególnym uwzgl,dnieniem ustawy o pomocy spo ecznej i kodeksu
post,powania administracyjnego, podstawowych zagadnie; z zakresu zaopatrzenia
spo ecznego oraz z zakresu przeciwdzia ania i rozwi zywania problemów alkoholowych
i innych uzale*nie;.
6. Za czniki do protoko u:
a) kopia og oszenia o naborze
b) kopie dokumentów aplikacyjnych 2 kandydatów
c) wyniki testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej

Protokó sporz dzi :

Zatwierdzi :

27.04.2012 r. Ma gorzata Rektor

Kierownik Gminnego O-rodka

(-)

Pomocy Spo ecznej w Opatówku
Violetta Galant
(-)

Podpisy cz onków komisji:
Ma gorzata Rektor

- przewodnicz ca komisji

(-)

Jolanta Wo(niak

- cz onek komisji

(-)

Bo*ena Kaczmarska

- cz onek komisji

(-)

