
 

   
  
   
 
 
 

Zasady przeprowadzenia naboru – nr ref. 1/WS/st.s-gł.s/2021 

1. Nabór na stanowisko starszy specjalista/główny specjalista w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej nr ref. 
1/WS/st.s-gł.s/2021 dzieli się na 4 etapy. 

2. Opis poszczególnych etapów naboru: 

Etap I – Weryfikacja formalna 

Po upływie terminu składania aplikacji WP sprawdza je pod względem formalnym. Rozpatrywane są jedynie aplikacje 
złożone w terminie i kompletne. 
Po zrealizowaniu I etapu naboru Komisja kwalifikacyjna tworzy listę kandydatów spełniających i niespełniających 
wymagania formalne. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. 

Do kolejnego etapu przechodzą wszyscy kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  
o naborze. 

 

Etap II – zadanie praktyczne 

Badanie znajomości narzędzi komunikacyjnych mediów społecznościowych (SoMe) – w szczególności: You Tube, Twitter, 

Facebook, Instagram – pod kątem efektywnego przygotowywania i publikowania na nich informacji. 

Punktacja: 0-10. Maksymalna możliwa liczba punktów otrzymanych przez kandydata wynosi 40 pkt (10 pkt x 4 członków 

komisji kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 24 pkt. 

Etap III – zadanie praktyczne 

Badanie skutecznej komunikacji pisemnej w zakresie pisania tekstów PR-owych/informacji prasowych. 

Punktacja: 0-10. Maksymalna możliwa liczba punktów otrzymanych przez kandydata wynosi 40 pkt (10 pkt x 4 członków 

komisji kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 24 pkt. 

Etap IV – Rozmowa kwalifikacyjna   

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem trwa ok. 45 minut. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej badaniu podlega: 

- znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, znajomość programów finansujących ochronę środowiska w ramach 

działalności NFOŚiGW (zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne) 

- znajomość narzędzi komunikacyjnych mediów społecznościowych (SoMe) – w szczególności: You Tube, Twitter, 

Facebook, Instagram – pod kątem efektywnego przygotowywania i publikowania na nich informacji 

- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu 

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych 

- umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym dziennikarzami 

- umiejętność analitycznego myślenia 
 

Członkowie komisji oceniają posiadanie przez kandydata poszczególnych niezbędnych kompetencji według przyjętej 

punktacji. 

Badanie znajomości ustawy Prawo ochrony środowiska, znajomości programów finansujących ochronę środowiska  

w ramach działalności NFOŚiGW (zarówno środki krajowe, jak i zagraniczne) - punktacja: 0-10. Maksymalna możliwa liczba 

punktów otrzymanych przez kandydata wynosi 40 pkt (10 pkt x 4 członków komisji kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 24 pkt.  



 

 

Badanie znajomości narzędzi komunikacyjnych mediów społecznościowych (SoMe) – w szczególności: You Tube, Twitter, 

Facebook, Instagram – pod kątem efektywnego przygotowywania i publikowania na nich informacji - punktacja: 0-10. 

Maksymalna możliwa liczba punktów otrzymanych przez kandydata wynosi 40 pkt (10 pkt x 4 członków komisji 

kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 24 pkt.  
 

Badanie kompetencji miękkich – punktacja: 0-3. Maksymalna możliwa liczba punktów otrzymanych przez kandydata  

w ramach każdej kompetencji miękkiej wynosi 12 pkt (3 pkt x 4  członków komisji kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 8 pkt. 

 
 
 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykorzystywany jest wywiad kompetencyjny, wywiad zawodowy. 

 


