Opis stanowiska, na które
prowadzona jest rekrutacja
Komisja Rekrutacyjna

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Skład osobowy:
Przewodniczący - dr Stefan Zawierucha
Członkowie
- mgr Krystyna Kwiatkowska
- mgr Marta Jędrzejowska

Imię i nazwisko

Symbol
kandydata
K1
K2
K3
K4

Gabriela Fila
Anna Woroń
Agata Kliszewska
Mariusz Michalski
KRYTERIA
Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
od 0 do 7 punktów
Znajomość zagadnień związanych z zabezpieczeniem
systemów informatycznych oraz bezpieczeństwem
fizycznym)
od 0 do 7 punktów
Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem
bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych
osobowych
od 0 do 7 punktów
Wykształcenie
od 0 do 6 punktów
Posiadane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
informacji , w tym ochrony danych osobowych
od 0 do 6 punktów
Predyspozycje osobowościowe:
od 0 do 4 punktów
a) kreatywność ,samodzielność myślenia
i działania
b) kultura osobista
c) umiejętność pracy w zespole oraz organizacja
pracy własnej
d) komunikatywność

Suma punktów
WYNIK OCENY KANDYDATA ( suma
wszystkich uzyskanych punktów dzielona przez liczbę
kryteriów i liczbę osób oceniających)
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Kandydat, który uzyskał najwyższą ilość punktów ( wybrany do
zatrudnienia)
Imię i nazwisko

Suma punktów

MARIUSZ MICHALSKI

134

WYNIK OCENY
KANDYDATA

4,96

Marciszów, dnia 25 kwietnia 2018r
Stefan Zawierucha

………………………………………………….
podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Stanowisko Wójta Gminy
dr Stefana Zawieruchy:

Zatwierdzam wybór PANA

MARIUSZA MICHALSKIEGO

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Marciszowie
nazwa stanowiska pracy

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy 4 złożone oferty spełniały wymogi
formalne. W związku z powyższym kandydaci zaproszeni zostali do II etapu naboru.
2. Komisja w składzie:,
Stefan Zawierucha - wójt gminy
Krystyna Kwiatkowska – sekretarz gminy
Marta Jędrzejowska – kierownik referatu
przeprowadziła nabór na stanowisko zgodnie z Zarządzeniem Nr 109/11 Wójta Gminy
Marciszów z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia procedury naboru
pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Marciszowie.
3. Po dokonaniu weryfikacji złożonych aplikacji na w/w stanowisko ( spełniającej wymagania
formalne ) w dniu 25 kwietnia 2018 roku przeprowadzono z 4 kandydatami rozmowę
kwalifikacyjną. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, punktowanej przez każdego
członka komisji - po zsumowaniu liczby punktów i podzieleniu ich przez liczbę kryteriów
zastosowanych podczas rozmowy oraz

liczbę osób oceniających,

poszczególni kandydaci

uzyskali następujące wyniki.

lp

Imię i nazwisko

Adres

kandydata

Liczba

Suma

Wynik oceny

kryteriów

uzyskanych

kandydata

punktów
1
2
3

GABRIELA FILA
9

93

3,44

Marciszów

9

72

2,66

Kamienna Góra

9

100

3,70

Boguszów-Gorce

9

134

4,96

ANNA WOROŃ
AGATA
KLISZEWSKA

4

Ciechanowice

MARIUSZ
MICHALSKI

4. Zastosowano następujące metody naboru,
- analiza wykształcenia,
- posiadane kwalifikacje i umiejętności
- rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zastosowano następujące techniki naboru:
- prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej :
* znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmiany wprowadzone w RODO,
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz
ochroną danych osobowych obowiązujących na stanowisku pracy
* motywy ubiegania się o pracę,
* poprawność udzielanych odpowiedzi oraz sposób przekazania posiadanej wiedzy,
* kultura osobista,
* samodzielność myślenia i działania, kreatywność
6. Uzasadnienie wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi warunki
zawarte w informacji o naborze Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru na wolne
stanowisko urzędnicze w osobie PANA MARIUSZA MICHALSKIEGO
Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej




znajomość przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy oraz
umiejętność ich interpretacji i sposób ich przekazywania ,
kreatywność, komunikatywność
samodzielność myślenia i działania

kandydat udzielił poprawnych odpowiedzi , które potwierdziły bardzo dobrą znajomość
ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmian wprowadzonych w RODO,
obowiązujących od 25 maja 2018 roku , jak również zagadnień związanych
z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.
Cechy osobowościowe kandydata, w tym komunikatywność, właściwa organizacja
własnej pracy , asertywność, kultura osobista oraz wysoka motywacja do podjęcia pracy
dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku.
Załączniki do protokołu:
a) kopia ogłoszenia o naborze
b) kopie dokumentów aplikacyjnych kandydata
c) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.
Protokół sporządziła:
Krystyna Kwiatkowska

Zatwierdził
dr Stefan Zawierucha
(podpis i pieczęć Kierownika Urzędu)

Podpisy członków Komisji:
Stefan Zawierucha
Krystyna Kwiatkowska
Marta Jędrzejowska

