Błonie, 15 stycznia 2008 roku

SPRAWOZDANIE
z przebiegu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych
w samodzielnym stanowisku pracy ds. organizacyjnych
w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej
w powiecie warszawskim zachodnim
z siedzibą w Błoniu

W miesiącu grudniu 2007 roku i styczniu 2008 roku w KP PSP w powiecie
warszawskim zachodnim przeprowadzono rekrutację na stanowisko specjalisty
ds. organizacyjnych.
Na ogłoszenie nr 77219 zamieszczone w Biuletynie SłuŜby Cywilnej nr 24/2007
odpowiedziało 14 kandydatów.
Termin składania ofert upływał 4 stycznia 2008 roku. Wszystkie oferty wpłynęły
w terminie.
Wstępnej selekcji ofert, w celu odrzucenia ofert nie spełniających wymogów
formalnych, dokonała mł. ogn. mgr Wioletta Budna – Rupieta - inspektor ds. kadrowych.
Stwierdzono, Ŝe 7 ofert spełnia wymogi formalne, 6 ofert nie spełnia wymogów
formalnych – kandydaci nie posiadają wymagań koniecznych zawartych w ogłoszeniu,
1 oferta nie zawierała kompletu wymaganych dokumentów – brak listu motywacyjnego.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne:
1. Jaskólska Aneta / Błonie
2. Lisowska Joanna / Mokas k/Sochaczewa
3. Cieślak Ewa / Sochaczew
4. Plackowska Agnieszka / Grodzisk Mazowiecki
5. Chmiel Iwona / Grodzisk Mazowiecki
6. Pulkowska Anna / Siedlce
7. Karwize Ewa / Błonie
Komisja rekrutacyjna w składzie dwuosobowym: bryg. mgr inŜ. Tadeusz
Wypychowski – Zastępca Komendanta Powiatowego i mł. ogn. mgr Wioletta Budna
– Rupieta - Inspektor ds. kadrowych postanowiła spotkać się na rozmowie kwalifikacyjnej
z kandydatkami wyŜej wymienionymi w pozycjach od 1 do 6. Pani E. Karwize
jest kandydatką dobrze znaną komisji, poniewaŜ odbywała w tut. Komendzie staŜ w ramach
skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu oraz pracowała przez okres około
pół roku na umowę o pracę na zastępstwo. Kandydatki o terminie rozmowy telefonicznej
(17 stycznia 2008 roku) zostały powiadomione telefonicznie. 3 kandydatki nie stawiły się
na rozmowę kwalifikacyjną. 2 kandydatki o niestawieniu się na rozmowę kwalifikacyjną
powiadomiły komisję rekrutacyjną telefonicznie.
Po dokonaniu kolejnej analizy dokumentów rekrutacyjnych oraz przeprowadzonej
rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przyjęciu do pracy
Pani Lisowskiej Joanny.
Pani J. Lisowska spełnia wszystkie wymagania konieczne i w 80% wymagania
poŜądane.
Jest 1 z 3 kandydatek, które posiadały wykształcenie wyŜsze z zakresu administracji
publicznej. Ponadto komisja rekrutacyjna stwierdziła, Ŝe spośród 3 kandydatek, z którymi
spotkała się na rozmowie kwalifikacyjnej Pani J. Lisowska posiadała najwięcej cech
charakteru predysponujących do pracy na powyŜszym stanowisku; naleŜą do nich: otwartość,
konsekwencja działania, dokładność, rzetelność, asertywność oraz dobra organizacja pracy.
Wybór kandydatki został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego Państwowej
StraŜy PoŜarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu st. bryg. mgr inŜ.
Mariusza Jankiewicza.

