
ZARZĄDZENIE NR KS 120.8.2012
Wójta Gminy Bogdaniec

z dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów

na stanowisko urzędnicze :

l) referent d/s inwestycji i zamówień publicznych

Na podstawie art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 listopada 2008r -

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) oraz § 13 pkt l

Zarządzenia Nr KS 0152/10/2006 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 18 kwietnia

2006 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Gminy Bogdaniec zarządza się, co następuje:

§ l. 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia procedury naboru

kandydatów na stanowisko urzędnicze w składzie :

11 Jolanta Dauksza - przewodniczący

21 Barbara Gradowska - sekretarz

31 Jan Arcab - członek

41 Mirosława Gubar - członek

2. Komisja pracuje w oparciu o regulamin pracy komisji dis naboru stanowiący

załącznik nr l do zarządzenia oraz regulaminu naboru na wolne stanowiska

urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogdaniec.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr KS.120.8.2012

Wójta Gminy Bogdaniec
z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Regulamin pracy komisji ds. naboru

§ 1. Komisja postępuje zgodnie z Regulaminem naboru na wolne

stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bogdaniec ( Zarządzenie

Nr KS 0152110/2006 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Gminy Bogdaniec.)

§ 2. Pracami Komisji ds. Naboru zwane] dalej "Komisją", kieruje jej

przewodniczący.

§ 3. 1. Nabór kandydatów odbywa się w trzech etapach:

1) I etap - analiza dokumentów (sprawdzenie czy złożono wymagane

dokumenty i czy złożono je w terminie) oraz ustalenie listy kandydatów

spełniających wymagania formalne,

2) II etap - test kwalifikacyjny,

""3) III etap - rozmowa kwalifikacyjna oraz wybór najlepszego kandydata.

2. Przewodniczący komisji zwołuje, ustala termin i miejsce posiedzenia

komisji.

§ 4. 1.Po zakończeniu procedury naboru Komisja sporządza protokół.

2. Przewodniczący komisji informuje Wójta Gminy o wynikach naboru.


