
DOA.VII.210.1.53.2021 OGŁOSZENIE  

Z DNIA  23 LIPCA 2021 ROKU 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

UL. PIASTOWSKA 14 

45-082 OPOLE 

 

podaje informację, iż w związku z ogłoszeniem z dnia 06 lipca 2021 r. o prowadzonym naborze na 

wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie Geodezji i Kartografii w Departamencie 

Polityki Regionalnej i Przestrzennej – 1 kandydat, spośród osób które przystąpiły do rekrutacji, 

spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Osoba ta zakwalifikowała się do dalszego etapu 

postępowania rekrutacyjnego i proszona jest o zgłoszenie się w celu uczestnictwa w teście w dniu 

29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej - Orła Białego, znajdującej się 

w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 

- Ostrówek. Test będzie przeprowadzony z zakresu: 

1) ogólnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej i samorządu województwa, 

2) zagadnień dotyczących obszaru merytorycznego na przedmiotowym stanowisku, 

3) praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych na stanowisku. 
 

Niżej wymieniony kandydat, który wyraził zgodę na publikację nazwiska oraz pierwszej litery imienia, 

proszony jest o zgłoszenie się w ww. terminie i miejscu: 

 

- A. Zamorowska. 

 

Ponadto w tym samym dniu planuje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, 

jeśli zgodnie z zasadami regulaminu zostanie do niej zaklasyfikowany. 

Na nabór prosi się kandydata o zgłoszenie się z dokumentem tożsamości.  

 

Jednocześnie, ze względu na panującą na terytorium RP sytuację epidemiologiczną - informujemy, 

iż uczestnik naboru, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu odbywania się 

naboru, w tym podwyższonej temperatury ciała lub w przypadku, gdy miał kontakt z osobą chorą 



- nie powinien na nabór przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie 

z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/ Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się 

niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 

a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich 

objawach. 

Celem zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa, kandydat zgłaszający się na nabór, 

powinien obowiązkowo stosować środki ochrony osobistej, tj. maseczkę (z wyłączeniem osób, 

których stan zdrowia na to nie pozwala) oraz zachować odległość co najmniej 2 m od innych osób. 

Obowiązkowo przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce przeznaczonym do tego celu 

płynem dostępnym w wyznaczonym miejscu.  

 

Ponadto kandydat proszony jest o zabranie na nabór własnego długopisu oraz wody  mineralnej. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dokłada wszelkich starań, by w okresie epidemii 

zapewnić należyte bezpieczeństwo uczestnikom naboru na wolne stanowiska pracy, jednakże 

decyzja o uczestnictwie w naborze należy wyłącznie do kandydata na przedmiotowe stanowisko. 

 

Nieprzybycie w wyznaczonym terminie i miejscu, oznacza rezygnację z dalszego udziału 

w naborze.  

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 44 82 157. 

 

                                                                                                                               

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego 
Anna Kurdej-Michniewicz 

Z-ca Dyrektora Departamentu 
Organizacyjno-Administracyjnego 

 


