INFO RM AC J A
O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW
do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź,
na stanowisko:
podinspektor ds. Łódzkie dla biznesu
w Wydziale: Wydział Promocji Przedsiębiorczości
w Departamencie: Departament Promocji
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:

3 etaty - pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie

Numer ewidencyjny naboru:

041/PMII/012/III/2022

Data publikacji ogłoszenia o naborze:

21 marca 2022 roku

Termin składania do:

4 kwietnia 2022 roku

Data publikacji informacji o wyniku naboru:

17 maja 2022 roku

Miejsce pracy:

województwo łódzkie – siedziba biura Łódź

Zatrudnienie na czas realizacji projektu*:

do 31 sierpnia 2023 roku

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, zgodnie
z Zarządzeniem Nr 35/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie
wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Łódzkiego”, zwanej dalej „Procedurą naboru”, na stanowisko podinspektora ds. Łódzkie dla biznesu
w Wydziale Promocji Przedsiębiorczości w Departamencie Promocji
nie wyłoniono żadnego kandydata.

Uzasadnienie:
Komisja dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatów biorących udział w naborze, przy
zastosowaniu przyjętych metod i technik selekcji.
Kandydaci, który przystąpili do selekcji końcowej na stanowisko podinspektora ds. Łódzkie dla Biznesu
w Wydziale Promocji Przedsiębiorczości w Departamencie Promocji nie spełnili w dostatecznym stopniu
wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
Wobec powyższego nabór został zakończony bez wyłonienia kandydatów do zatrudnienia na ww.
stanowisko.
Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Wydziale ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez
kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania
z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.
D yrek to r De p art am ent u
Pr a wn o- O r ga n i za c yj n e go
/-/ Mateusz Sowa

* projekt „Łódzkie dla biznesu – rozwój na plus” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, II.2 Internacjonalizacja
przedsiębiorstw, II.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Czas realizacji projektu: 1 września 2021 roku – 30 września 2023 roku

