
Informacja o wynikach naboru 
na wolne stanowisko 

kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej

Informuje  się,  że  w wyniku zakończenia  procedury  naboru,  na  ww.  stanowisko została
wybrana Pani Agnieszka Kurgan.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.
W terminie  wskazanym w ogłoszeniu o naborze,  tj.  do dnia  23 września  2019 r.

dokumenty  aplikacyjne  złożyło  3  kandydatów.  Komisja  Rekrutacyjna  w  dniu
24 września 2019 r. po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów aplikacyjnych pod
względem ich kompletności, formy, zawartości i zgodności z wymaganiami zawartymi w
ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowała do dalszych etapów 2 kandydatów.

W dniu 4 października 2019 roku do kolejnego etapu naboru, tj. testu wiedzy ogólnej
i specjalistycznej przystąpiło 2 kandydatów. 

W  dniu  9  października  2019  roku  do  rozmowy  kwalifikacyjnej  przystąpiło
2 kandydatów.  W dniu 9 października 2019 r.  Komisja Rekrutacyjna dokonała również
oceny autorskich koncepcji funkcjonowania i rozwoju działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Rzecznej złożonych przez kandydatów.

Zastosowane  techniki  naboru  i  kryteria  oceny  kandydatów  podczas  II  etapu
rekrutacji:
-  test  z  wiedzy  ogólnej  polegający  na  sprawdzeniu  znajomości  przepisów dotyczących
funkcjonowania samorządu gminnego,
-  test  z  wiedzy  specjalistycznej  polegający  na  sprawdzeniu  znajomości  przepisów
stosowanych na stanowisku objętym naborem,
-  sprawdzian  praktycznych  umiejętności  –  ocena  przygotowanej  przez  kandydatów
autorskiej  koncepcji  funkcjonowania  i  rozwoju  działalności  Środowiskowego  Domu
Samopomocy w Rzecznej złożonej w dokumentach aplikacyjnych,
- rozmowa kwalifikacyjna oceniająca:

a) kierunek i  poziom wykształcenia  kandydata pożądany na stanowisku,  którego  
dotyczy rekrutacja,
b)  doświadczenie  zawodowe,  staż  pracy  i  inne  kwalifikacje  w  szczególności
w zakresie stanowiska objętego naborem,
c)  doświadczenie  zawodowe  i  wykształcenie  dotyczące  pracy  w  administracji
publicznej, w tym samorządowej,
d) doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną i zespołem ludzi,
e) znajomość przepisów prawa na stanowisku objętym naborem,
f) znajomość zagadnień:
- związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i    programów
krajowych,
- dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,  o pożytku publicznym i 
wolontariacie,
g) cechy osobowościowe kandydata.
W  wyniku  przeprowadzonego  naboru  na  wolne  stanowisko  kierownika

Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  Rzecznej  z  zastosowaniem  ww.  technik  i
kryteriów naboru, wyłoniono kandydata w osobie Pani Agnieszki Kurgan, która uzyskała
największą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. 29,71.
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