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li/1î sk 

on IZ 

wskaźnik 
Mazowiecki, 
zatrudnianiu 

W. WYMAGANE DOKUMENTY: 

L) 

4) 

i) 

') 

7) 
8) 

FioŹFjissry AH 
CV (życiorys) 

as|nor̂ c::n e 
Z in orrrłacjam 

list inótiwacyjn 
dot. kształcdnila dptselm dc ty chcz a< OWE gi > 

) przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (podpisany własnoręcznie 
3} wypełniony kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie (oryginał) -

dostępny na stronie: www.bip.min5kmaz0wiecki.pl 

zgodrjosć z pryg nałęni j:jrz|ez 

cenie 

- :;tiż 

potwierdzone za 

ai:y 
kiinldildbtk 

(iwiadęctwii 

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykszta 
zgodność 2 oryginałem przez kandydata, 

cjpie d<|)k|jiiiejnt{ó|r putwierdzająckc 1 akrejsy zatrupniEn 
racy,zaświadczenia), pcItijtf̂ rĈ P'̂ ^ 
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