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Zasady przeprowadzenia naboru – nr ref. 4/DI/i/2018 

 

1. Nabór na stanowisko inspektor w Departamencie Rozwoju Systemów Informatycznych nr ref. 4/DI/i/2018 dzieli się  

na 2 lub 3 etapy*. 

2. Opis poszczególnych etapów naboru: 

Etap I – Weryfikacja formalna – na podstawie analizy ofert kandydatów Zespół Zarządzania Personelem (ZP) wyłania osoby 

spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 

Po zrealizowaniu I etapu naboru ZP sporządza listę kandydatów: 

- spełniających wymagania formalne, 

- niespełniających wymagań formalnych.  

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

Etap II* – Zadanie praktyczne badające znajomość pakietu MS Office. 
 

Kandydat może uzyskać w ramach zadania praktycznego maksymalnie 5 punktów. 

Na wykonanie zadania kandydaci mają 15 minut. 

Do kolejnego etapu przechodzą kandydaci, którzy uzyskali w zadaniu praktycznym co najmniej 3 punkty. 
 

*Etap II (zadanie praktyczne) będzie przeprowadzany w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających wymagania formalne 

przekroczy 10. 
 

Etap III* – Rozmowa kwalifikacyjna   

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem trwa ok. 30 minut. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej badaniu podlega: 

- znajomość systemów Windows (7/8/10) i pakietu MS Office, budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego, instalacji  

i konfiguracji klientów systemów SAP i Lotus Notes, zagadnień związanych z siecią komputerową, 

- skuteczna komunikacja 

- umiejętność pracy w zespole 
 

Członkowie komisji oceniają posiadanie przez kandydata poszczególnych niezbędnych kompetencji według przyjętej punktacji. 

Badanie znajomości systemów Windows (7/8/10) i pakietu MS Office, budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego, instalacji  

i konfiguracji klientów systemów SAP i Lotus Notes, zagadnień związanych z siecią komputerową  -  punktacja: 0-10. Maksymalna 

możliwa liczba punktów otrzymanych przez kandydata wynosi 50 pkt (10 pkt x 5  członków komisji kwalifikacyjnej). Próg 

zaliczenia: 30 pkt. 

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

każdej kompetencji miękkiej wynosi 15 pkt (3 pkt x 5 członków komisji kwalifikacyjnej). Próg zaliczenia: 10 pkt. 

 

 

 

 

 

 


