Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Częstochowie
referent ds. marketingu
(nazwa stanowiska pracy)
1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy, oferty przesłało
13 kandydatów spełniających wymogi formalne.
2. Skład Komisji oceniającej:
Marian Dziewoński - dyrektor
Adrian Biel – z-ca dyrektora ds. marketingu
Dorota Wójcik – kierownik ds. pracowniczych i administracji
3. Po dokonaniu analizy dokumentów zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/06
Dyrektora MOSiR z dnia 24 kwietnia 2006 r. oraz przeprowadzeniu
indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, oceniono punktowo
w/w osoby oraz uszeregowano według osiągniętych wyników.
Do wiadomości podano 5 kandydatów z najlepszymi wynikami.
Lp.
a)
b)
c)
d)
e)

Nazwisko i imię
Batorek Kamil
Tarnowska Aneta
Kotonowicz Marta
Kopacz Grzegorz
Skoczewski Piotr

Miejsce zamieszkania
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa
Częstochowa

Miejsce
I
II
III
IV

V

4.Zastosowano metodę naboru: otwarty nabór na wolne stanowisko.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Częstochowie.
Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną i oceniono kandydatów.
5.Uzasadnienie wyboru:
Pan Kamil Batorek uzyskał według komisji oceniającej najwyższą liczbę punktów.
Decydującymi elementami, mającymi wpływ na ocenę były predyspozycje
osobowościowe czyli komunikatywność oraz płynność formułowania wypowiedzi,
które są niezbędne na tym stanowisku, bowiem głównym obowiązkiem
pracownika będzie bezpośredni kontakt z ludźmi: pozyskiwanie sponsorów,
reklamodawców .
Ponadto, p. Kamil Batorek wykazał się bardzo dobrą
orientacją
w zakresie możliwości marketingowych Ośrodka, dużą wiedzą
nt. struktury organizacyjnej zakładu. P. Kamil Batorek był jedynym kandydatem
doskonale zorientowanym na jakich zasadach prawnych funkcjonuje komunalny
zakład budżetowy, którym jest MOSiR w Częstochowie.
Kandydat wykazał się biegłą znajomością języka angielskiego.
Protokół sporządziła
27.08.2009 r. Dorota Wójcik
(data, imię i nazwisko pracownika)

Zatwierdził
28.08.2009 r. Marian Dziewoński
(podpis i pieczęć dyrektora urzędu
lub osoby upoważnionej)

Podpisy członków komisji:
Marian Dziewoński
Adrian Biel
Dorota Wójcik
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