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O WYN|KACH PRZEPROWADZONEGO NABORU

na dwa stanowiska: REFERENT W DzlALE śwlnoczrŃ RoDzlNNYCH t ALtMENTACYJNYCH

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku informuje,

że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko zostali wybrani kandydaci:

PaniAlicja Wilczyńska

zamieszkala w Więcborku

Uzasadnienie; Pani Alicja Wilczyńska spełniła niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a także

w największym stopniu spośród kandydatów wymagania dodatkowe. W trakcie przeprowadzonego

postępowania wyłoniona kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu ustaw wskazanych w ogłoszeniu o naborze

niezbędną do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Referenta w Dziale Świadczeń

Rodzinnych i Alimentacyjnych. Kandydatka posiada doświadczenie zawodowe na stanowiskach

administracyjnych, w tym w jednostkach budżetowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka

zaprezentowała się jako osoba kompetentna i komunikatywna,

oraz

Pani Kamila Sobieszczyk

zamieszkala w Suchorączku

Uzasadnieniel Pani Kamila Sobieszczyk spełniła niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze,

a także w bardzo wysokim stopniu spełniła wymagania dodatkowe. W trakc.ie przeprowadzonego

postępowania wyłoniona kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu ustaw wskazanych w ogłoszeniu o naborze

niezbędną do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Referenta w Dziale Świadczeń

Rodzinnych i Alimentacyjnych. Kandydatka posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym

w jednostce budżetowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zap owała się jako osoba

kompetentna i komunikatywna. Miejsko-Cnlin
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