ogloszenie Nr 36rts
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
inspektora w Centrum AktyimoSci Spolecznej
Urzgdu Mie.jskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

1. Funkcie rrodstawowe

wykonyrryanqualanotybkq

przygotowanie projekt6w akt6w prawa miejscowego, zarz4dzeh, um6w. odpowiedzi na skargi
i pisma mieszkaric6w w zakresie prowadzonych spraw,
realizacja zadah z zakresu konsultacji spolecznych, obejmujqcych: planowanie. organizacjg oraz
ewaluacjg i sprawozdawczoi( z dzialah,
opracowanie projekt6w zmian w budZecie,
obsluga systemu finansowo-ksiEgowego (rejestr um6w. faktur, planowanie budzetu).
prowadzenie spraw dotycz4cych udostEpniania pomieszczerl CAS,
prowadzenie postgpowafi w zakresie zam6wief publicznych.
2. Wylrlggaqia niezbgdne

:

obywatelstwo polskie"

o kierunku: prawo. administracja, ekonomia
pracy,
oraz co najmniej trzyletni staz
pelna zdolno5d do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.
wyksztaicenie Wzsze magisterskie

3. Wymagania dodatkowe

:

znajomoSi zagadniei z zakresu wymaganego na r.lrv. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przeprsow
ustaw: o samorz4dzie gminnym, o samorzqdzie powiatowym, o pracownikach samorz4dowych,
Kpa. o dzialalnoSci pozltku publicznego i o wolontariacie; instrukcji kancelaryj nej,
umiejgtnoSc planowania i organizacji pracy.
zdolnoSi do pracy pod presj4 czasu oraz szybkiego reagowania na zmiany,
dyspozycyjnoS6, w tyrn gotowoSi do wykonywania pracy w godzinach popoludniowych oraz
w weekendy,
samodzielnoSi, keatywnoSi, odpowiedzialnoSi.
4. Wvmagane dokumentv

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oiwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy6lne
przestgpstwo skarbowe, oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu
z pelni praw publicznych, oiwiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do cel6w rekrutacji zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowl,ch (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz
kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane umiejgtnoSci i wiedzg oraz staz plqqy.
5. Termin i mieisce skladania dokumentriw:

rermin: do ariu... 1.,L. .lt*i&t.n.iq.zott r.
Miejsce: aplikacje naleZy skladad w Punkcie Informacvinym lub Kancelarii O s6ln e TJ rzedu Mieiskieso
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 lub drosa pocztow-4 na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie" z oznaczeniem ofety sygnaturE:

8KP.210.36.2018 oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko inspektora
Spolecznej".
6. \\'arunki

rr racr

w Centrum AktpvnoSci

na stanon isku:

Pierwsza umowa o praca zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brut1o
w przedziale: 2400 - 2600 zl.

lLul@.i.deCsfl(e\rye:

o
o
o
.

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia osdb
niepelnosprawnych w jednoslce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznei oraz zatrudnioniu osdb niepelnosprawnych, wynosil powviei 6 t%.
Kandldaci spelniaiqcy wvmqgania niezbedne zostanq powiadomieni o terminie koleineqo eloou
naboru telefonicznie lub drosq elektronicznq.
Ofery kondydatiu, zlo2one pgJlgrryfolg ficzy sig dato wplywu do Urzgda!), u, spos6b inny
nii okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymagqnych dokumentdu' lub nie bgdqce odpou,iedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikocyjne kandydatiw mogq byt odbierane osobilcie przez osoby zainleresovlane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenia procedury naboru (po podaniu numeru konkursu,

za

o

okazaniem dowodu

pokij nr

3

toisamoic w Biurze Zarzqdzania KadramL ul. Slonimska l,

12. Po tym czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.

Szczeg1lowe zasady postgpowanio z dokumenlami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory ol<reilone zostalyw S l9 Zarzqdzenia 'r,eu,netrznego Nr 83/15 Prezvdenla
Miosta Bialegostoku z dnia l0 listopada 2015 r. w sprau,ie szczegdlowych zasod i trvbu
orzeorov,adzania naboru na wolne slanowiska urzgdnicze. w lym kierownicze stanowiska
urzgdnicze.
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