
lĄ =*'ę ZARZĄDtla E LoKAtilJi- MlEJsKlCH.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko

referenta/podinspektora
w Wydziale Lokali Mieszkalnych

Liczba etatów i wymiar czasu pracy: 8 - w pełnym wymiarze czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: DDK.I 1 1.92.202ż
Data publikacji ogłoszenia o naborze:15.06.2022 r.

. Tęrmin składania ofert upłynął w dniu: 27.06.2022 r.
Data publikacji informacji o wyniku naboru: Ą.OI.ZOZZ r.

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy, zgodnie
z postanowieniami zarządzenia Nr 50/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 16.07.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym
na kierownicze stanowiska urzędniczę w Zarządzie Lokali Miejskich oraz powołania Komisji ds. Naboru,
na stanowisko referenta/podinspektora w Wydziale Lokali Mieszkalnych

zostaĘ wyłonione:

Nazwisko i imię kandydatki Miejsce zamieszkania

Borczyńska Agńa

szcześniak Barbara

Łódź

Łódź

uzasadnienie:
Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatek biorących udziŃ

w selekcji końcowej przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji.
Ww. kandydatki wykazĄ się wiedzą i kwalifikacjami predysponującyni je do podjęcia pracy

w Wydziale Lokali Mieszkalnych Zarzą&l Lokali Miejskich. Z uwagi na dotychczaso\Me doświadczenie
zawodowe, wiedzę, umiejętności i cechy osobowości zostaĘ ocenione przez Komisję ds. Naboru jako
kandydatki spełniające w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydatek wyłonionych w wlmiku przeprowadzonej procedury naboru i zatrudnionych
w Zarządzie Lokali Miejskich zostaną dołączone do ich akt osobowych.

Dokumenty pozostaĘch kandydatów biorących ldziŃ w naborze będą przechow},v/ane w Wydziale
ds. Kadr przeż okres trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszej informacji o wyniku naboru w Biuletynie
Informacji Publicznej Zarząda Lokali Miejskich. W okresie tym kandydaci będą mogli odebrać swoje
dokumen§ za potwierdzęniem odbioru. Po upłyłvie wskazanego okresu nieodebrane dokumenty zostaną
komisyj nie zniszczone.
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