Starostwo Powiatowe w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
Ogłoszenie o wyniku naboru Nr 6/2020 z dnia 27.10.2020 r. na wolne stanowisko
urzędnicze.
Starosta Ostródzki informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5,
14-100 Ostróda do zatrudnienia na stanowisko
urzędnicze – Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury została wybrana
Pani Jolanta Gołoś
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Ofertę zatrudnienia w wyznaczonym terminie złożyło 3 kandydatów.
Wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu spełniło 2 kandydatów.
Wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu spełniło 2 kandydatów.
Do zakwalifikowania kandydatów do naboru konieczne było spełnienie wymagań
niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy przedłożonych dokumentów
potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe określone w ogłoszeniu.
Oferta kandydata nie spełniającego wymagań określonych w ogłoszeniu nie zawierała
dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe budowlane lub architektoniczne, bądź
średnie budowlane lub architektoniczne.
Kandydat nie wykazał znajomości: przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu
terytorialnego, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Wybrany kandydat jest kandydatem, który spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe
określone w ogłoszeniu. Wykazał znajomość: obsługi komputera (MS-Office), przepisów
dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej oraz przedłożył dokumenty potwierdzające wymagane
wykształcenie.
Wybrany kandydat spełnia również pozostałe kryteria zawarte w ogłoszeniu.
Starosta Ostródzki
Andrzej Wiczkowski

Ostróda, 27 listopada 2020 r.

