I

nformacj a

o wyniku naboru na trzy stanowiska:

inspektora w Departamencie Gospodarki Komunalnej
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I
(Ogloszenie Nr 2l /20)

W wyniku przeprowadzonego w dniach: l8 i 25 marca 2020 r. naboru na ww. stanowisko,
propozycjg zatrudnienia otrzymall Panie: Anna Zabicka i Paulina Babicka. oraz Pan Mariusz

w

Matwiejczyk, zam. Bialystok, kt6rzy spelnili niezbgdne wymagania podane

ogloszeniu

o naborze.

Pani Anna Zabicka ukoriczyla studia wyzsze o kierunku: ochrona Srodowiska na Wydziale

Budownictwa

i

In2ynierii Srodowiska Politechniki Bialostockiej. uzyskuj4c

tltul

magistra

ir2yniera i studia podyplomowe w zakesie: budownictwa ekologicznego i energooszczgdnego

na tym samym wydziale

w

i

uczelni oraz

w

zakresie: finansowania ochrony Srodowiska

WyZszej Szkole Administracji Publicznej

im.

Stanislawa Staszica

w

Bialymstoku

i w zakesie: zarzqdzania gospodark4 odpadami w Szkole Gl6wnej Handlowej w Warszawie.

Pani Paulina Babicka ukoriczyla studia wyZsze o kierunku: ochrona Srodowiska
w specjalnoSci: systemy ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu na Wydziale
Budownictwa

i

In2ynierii Srodowiska Politechniki Bialostockiej, uzyskuj4c

tyul

in2yniera

oraz studia wy2sze na tym samym kierunku i wydziale o specjalnoSci: ekoinZynieria, uzyskuj4c

tytul magistra inZyniera.
Pan Mariusz Matwiejczyk ukoriczyl studia wy2sze
na Wydziale Budownictwa

magistra inZyniera

i

o

kierunku: inZynieria Srodowiska

i Inzynierii Srodowiska Potitechniki Bialostockiej, uzyskuj4c tytul

studia podyplomowe

w

zakresie: budownictwa ekologicznego

i energooszczgdnego na tym samym wydziale i uczelni oraz w zakresie: Prawa w administracj i
samorz4dowei na Wydziale Prawa Uniwersy'tetu w Bialymstoku.

Ponadto wszyscy kandydaci posiadajq doiwiadczenie zawodowe przydatne

w

pracy

na stano* isku. o ktore sig ubiegaj4.

Podczas procedury naboru, czyli sprawdzianu pisemnego (testu) , kandydaci wykazali siq

najlepsz4 znajomoSciq zagadnieh

aw

z

zakresu podanego

szczeg6lnoSci przepis6w ustaw: Kpa,

o

w

ogloszeniu

o

samorzqdzie gminnym,

samorz4dowych, o utrzymaniu czysto5ci i porzqdku w gminach. o odpadach

.

o

naborze,

pracownikach

Pozostalym kandydatom dziEkujg za udzial i zapraszam do ponownego uczestnictwa

w naborach na wolne stanowiska, kt6re b9d4 oglaszane na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
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