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Informacja o wyniku naboru na stanowisko 
Młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru 
na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach, obejmującego ocenę formalną 
złożonych dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą kompetencje 
kandydatki uznałem, że Pani Patrycja Pękalska zamieszkała w Ostrowie, spełnia wymagania 
konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne 
wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Pani Patrycja Pękalska posiada 
predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych 
obowiązków, polegających między innymi na wykonywaniu czynności związanych z obsługą 
administracyjno - biurową Wydziału, pomocą przy przygotowaniu zbiorczej dokumentacji 
dotyczącej zarządzania ryzykiem w Wydziale, w szczególności analizy ryzyka oraz 
monitorowania ryzyk, nadzorem nad realizacją działań korygujących i doskonalących 
w związku z incydentami bezpieczeństwa występującymi w Wydziale, nadzorem nad obsługą 
finansową Wydziału dotyczącym monitorowania terminowości rozliczeń fakturowych, 
realizacji umów oraz zamówień, nadzorem nad materiałami biurowymi w Wydziale oraz 
koordynowaniem zapotrzebowania przez poszczególne Referaty, obsługą korespondencji 
papierowej oraz elektronicznej za pomocą systemu EZD, a także prowadzeniem rejestru 
wpływu i wysyłki korespondencji, wspieraniem Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków 
przy zawiadamianiu o dokonywanych zmianach w ewidencji Gruntów i Budynków, 
klauzulowaniem map będących wynikiem prac geodezyjnych, obsługą prac geodezyjnych 
w programie Ośrodek. 

Wysoki poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych 
w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz postawa kandydatki zaprezentowana podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o jej predyspozycjach do wykonywania obowiązków 
pracownika samorządowego. Pani Patrycja Pękalska spełnia wymagania określone 
w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy. 

Informuję, że w związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie zatrudniona 
Pani Patrycja Pękalska zamieszkała w Ostrowie. 
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