
 
 

Zatrudnienie i podnoszenie kwalifikacji realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest kwalifikowalne 
w ramach działań finansowanych w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych 
i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat 
 

DOA.ORP.210.1.55.2022  OGŁOSZENIE 

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

UL. PIASTOWSKA 14 

45-082 OPOLE 

 

podaje informację, iż w związku z ogłoszeniem z dnia 12 października 2022 r. o prowadzonym naborze 

na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Głównego Punktu Informacyjnego 

o Funduszach Europejskich w Departamencie Funduszy Europejskich (praca w Głównym Punkcie 

Informacyjnym w Opolu) wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji, spełniają wymogi 

formalne zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zakwalifikowały się do dalszego etapu postępowania 

rekrutacyjnego i proszone są o zgłoszenie się w celu uczestnictwa w teście w dniu 

04 listopada 2022 r. (piątek) 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. 

 

Niżej wymienieni kandydaci, którzy wyrazili zgodę na publikację nazwiska oraz pierwszej litery imienia, 

spośród osób, które przystąpiły do naboru - proszeni są o zgłoszenie się w ww. terminie i miejscu: 

- E. Górowska, 

- B. Jaworska, 

- J. Lelito. 

Osoba, która nie wyraziła zgody na publikację danych, zostanie powiadomiona o kolejnym etapie 

rekrutacji drogą elektroniczną.  

Ponadto w tym samym dniu planuje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

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

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

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 54 16 200. 

 

Z up. Marszałka Województwa Opolskiego 

Magdalena Stodoła 

Sekretarz Województwa 


