
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nazwa i adres jednostki: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Nazwa stanowiska: Podinspektora w Dziale Rozrachunków Czynszowych

Status ogłoszenia: Stanowisko obsadzone (jeden etat)

 

 

W wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Rozrachunków 

Czynszowych zatrudniona została Pani 

 

Uzasadnienie: 

 

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, testu z umiejętności obsługi progra

oraz testu wiedzy merytorycznej z Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

oraz wiedzy z podstaw rachunkowości, Regulaminu Organizacyjnego, Statutu Zarządu 

Nieruchomości Komunalnych w Lublinie 

wszystkie wymagania stawiane kandydatom w ogłoszeniu, wiedzę merytoryczną oraz 

wykazała się najlepszym wynikiem testu z umiejętności obsługi programu Excel.

 

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe, a także zaprezentowane cechy charakteru dają 

gwarancję właściwego wykonywania obowiązków. 

 

 

 
 
 
 

Lublin, dnia 29.09.2021r. 

 
 
 
 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 
 
 

Nazwa i adres jednostki: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12

Nazwa stanowiska: Podinspektora w Dziale Rozrachunków Czynszowych 

Status ogłoszenia: Stanowisko obsadzone (jeden etat) 

W wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Rozrachunków 

Czynszowych zatrudniona została Pani Iwona Maćkowiak zamieszkała w Lublinie

adzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, testu z umiejętności obsługi progra

oraz testu wiedzy merytorycznej z Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

oraz wiedzy z podstaw rachunkowości, Regulaminu Organizacyjnego, Statutu Zarządu 

ruchomości Komunalnych w Lublinie stwierdzono, że Pani Iwona Maćkowiak

wszystkie wymagania stawiane kandydatom w ogłoszeniu, wiedzę merytoryczną oraz 

wykazała się najlepszym wynikiem testu z umiejętności obsługi programu Excel.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe, a także zaprezentowane cechy charakteru dają 

gwarancję właściwego wykonywania obowiązków.  

  

Nazwa i adres jednostki: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12 

 

W wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Rozrachunków 

Lublinie.  

adzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, testu z umiejętności obsługi programu Excel 

oraz testu wiedzy merytorycznej z Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

oraz wiedzy z podstaw rachunkowości, Regulaminu Organizacyjnego, Statutu Zarządu 

Iwona Maćkowiak posiada 

wszystkie wymagania stawiane kandydatom w ogłoszeniu, wiedzę merytoryczną oraz 

wykazała się najlepszym wynikiem testu z umiejętności obsługi programu Excel. 

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe, a także zaprezentowane cechy charakteru dają 


