Łódź, dnia 13 października 2017 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej
stanowisko docelowe – starszy ratownik-kierowca

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 12 października 2017 roku na terenie Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 11 KM PSP w Łodzi oraz na basenie w Szkole
Podstawowej Nr 137 w Łodzi przeprowadziła:
- sprawdzian lęku wysokości (akrofobia),
- sprawdzian z pływania.
Do sprawdzianów zakwalifikowano 2 osoby, które się stawiły i przystąpiły do
sprawdzianów. Sprawdziany zaliczyło 2 kandydatów.
Poniżej przedstawiamy wykaz kandydatów, którzy zakwalifikowali się do
V etapu postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna:
Numer
Lp
Identyfikacyjny
.
Kandydata

Imię

Nazwisko

1.

16K

JAROSŁAW

TRACZ

2.

6K

MARCIN

WIĘCKOWSKI

Sprawdzian
lęku
Miejscowość
wysokości
(akrofobia)
PODGÓRZYCE
STARE
PIASKI

Sprawdzian
z pływania

Zaliczone

Zaliczone

Zaliczone

Zaliczone

UWAGA
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się

w dniu 17 października 2017 roku o godz. 10.00
w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 47.
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest
do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uwaga
Osoby, które nie stawią się w wyznaczonym terminie, nie okażą się
dokumentem tożsamości ze zdjęciem zostaną wyeliminowane
z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
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Opis rozmowy kwalifikacyjnej:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
1) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie
i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób
gwarantujący ich zrozumienie,
2) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
3) zdolność analitycznego myślenia,
4) umiejętność planowania i organizowania pracy.
 Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy
kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata.
 Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka
komisji za każdy z elementów wymienionych powyżej wynosi 12,5.
 Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka
komisji wynosi 50.
 Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się
na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez
członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
 Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który
uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych w powyżej opisany sposób.

Kandydat, który nie uzyska pozytywnego wyniku
z rozmowy kwalifikacyjnej
zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Lista kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do VI etapu postępowania
kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona na stronie www.kmpsplodz.pl oraz
w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
w dniu 18 października 2017 r. wraz podaniem terminu i miejsca odbierania
skierowań do Łódzkiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Łodzi w celu oceny
zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży
Pożarnej .
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