Wojt Gminy Nowe Piekuty

Informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urze.dnicze
W UrzQdzie Gminy Nowe Piekuty ul. Gtowna 8

Wolne stanowisko urz^dnicze :
ds. gospodarki odpadami komunalnymi. rolnictwa i ochrony srodowiska

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrany zostat:
Pan Radostaw tuniewski zam. Krasowo Wielkie

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Komisja ds. naboru na przedmiotowe stanowisko podjeja decyzje. o zatrudnieniu w/w

kandydata biorqc pod uwage. wynik testu wiedzy i kompetencji oraz rozmowe. kwalifikacyjna. .
Pan Radostaw tuniewski na podstawie testu wiedzy i kompetencji wykazat sie. dobrym
przygotowaniem teoretycznym z przepisow prawa i zakresu wiedzy wskazanych w ogtoszeniu o
naborze . Posiada wiedze. ogolnq i specjalistyczna w zakresie zadari realizowanych na w/w
stanowisku .

Wtrakcie rozmowy kwalifikacyjnej w ocenie komisji kandydat wykazat sie. kulturq osobista. i
cechami niezb^dnymi do pracy na wskazanym stanowisku. Kandydat spetnia kryteria niezbedne
okreslone w ogtoszeniu o naborze .

Podpis:

Nowe Piekuty 2A.-.J.2?....°lQ.Ad..d.,

Wojt Gminy Nowe Piekuty

Informuje o wyniku naboru nawolne stanowisko urzQdnicze
W UrzQdzie Gminy Nowe Piekuty ul. Gtowna 8

Wolne stanowisko urz^dnicze :
ds. gospodarki wodno-sciekowei

Wwyniku przeprowadzonego naboru na w/wstanowisko wybrana zostata :

PANI MONIKA RZACA ZAM. JABtON-SPAtY

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Komisja ds. naboru na przedmiotowe stanowisko podje.ta decyzje. o zatrudnieniu w/w

kandydatki biorcjc pod uwage. wynik testu wiedzy i kompetencji oraz przeprowadzonq rozmowe.
kwalifikacyjn^.

Pani Monika Rza.ca na podstawie testu wiedzy i kompetencji wykazata sie. bardzo dobrym
przygotowaniem teoretycznym z przepisow prawa i zakresu wiedzy wskazanych w ogtoszeniu o
naborze . Posiada wiedze. ogolna. ispecjalistyczna. wzakresie zadari realizowanych na w/w stanowisku
oraz doswiadczenie zawodowe.

Wtrakcie rozmowy kwalifikacyjnej wocenie komisji kandydatka wykazata sie. wysoka. kultura.
osobista. swobodnie nawiqzuja.c kontakt z rozmowca. , w sposob czytelny formutuje mysli i
przedstawia problemy, co pozwala przyjcjc iz posiada cechy niezbe.dne do pracy na w/w stanowisku.
Kandydatka spetnia kryteria niezb^dne okreslone wogtoszeniu o naborze .

Podpis:

7F

Nowe Piekuty ,!?dLdL&:..352rf.&.j(Kr.

Wojt Gminy Nowe Piekuty
Informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko

W Gminnym Osrodku Kultury Nowe Piekuty ul. Gtowna 23A

Wolne stanowisko :

Dyrektora Gminnego Osrodka Kulturv

Wwyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana zostata :

PANI MONIKA OL^DZKA ZAM. JABtON-SPAtY

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Komisja ds. naboru na przedmiotowe stanowisko podje> decyzje. o zatrudnieniu w/w
kandydatki biora.c pod uwage. wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Pani Monika Ol^dzka
wykazata sie. bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z
przepisow prawa i zakresu wiedzy wskazanych w ogtoszeniu o naborze . Posiada wiedze. ogolna. i
specjalistyczna. w zakresie zadah realizowanych na w/w stanowisku oraz doswiadczenie zawodowe.

Bardzo szczegotowo iinteresuja.co przedstawita strategic, funkcjonowania Gminnego Osrodka Kultury
w Nowych Piekutach.

Wtrakcie rozmowy kwalifikacyjnej w ocenie komisji kandydatka wykazata sie. wysoka. kultura.
osobista. swobodnie nawia.zuja.c kontakt z rozmowca. , w sposob czytelny formutuje mysli i
przedstawiaproblemy,copozwalaprzyja.c iz posiada cechy niezb^dne do pracy na w/w stanowisku.
Kandydatka spetnia kryteria niezb^dne , okreslone w ogtoszeniu o naborze .

Podpis:

Nowe Piekuty ..&L:AZ..,.?s.QAda,

