Ogloszenie Nr

37ltt

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabr5r na stanowisko:
podinspektora w Biurze Radl Miasta
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

L Funkcie Dodstarvowe wvkonywane na stanorvisku:
i Komisji,
prowadzenie rejestru wniosk6w i opinii Komisji Rady,
obshrga sesji Rady Miasta Bialystok

przygotowywanie proj ekt6w uchw al, zarz4dzeh, porozumie6,
zapewnienie pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu,
wykonywanie zadah zwiqzanych z wyborami powszechnymi, wyborami do rad osiedli oraz
lawnik6w do s4d6w powszechnych.

1l{v4esiulgsb@s-:
- obywatelstwopolskie,
- wyksztalcenie :oq12sze magisterskie,
- pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
- niekaralno56 za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.
3. Wvmasania dodatkowe

:

znajomoSi zagadnieh z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w
ustaw: Kodeks postgpowania administracyjnego, o samorz4dzie gminnym. o samorz4dzie
powiatowym, Kodeks wyborczy, jak 16wnie2: Statutu Miasta Bialegostoku oraz rozporzqdzenia
w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej",
co najmniej trzyletnie doSwiadczenie w pracy w administracji publicznej.
znajomoSi obslugi program6w komputerowych ( m.in. pakiet MS Office ),
samodzielnoSi. umiejgtnoSi analitycznego mySlenia, komunikatywnoSi.
umiejqtnoSi pracy w zespole.
.1,

Wvmasane dokumen h:

list motJrvacyjny: kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oirviadczenie o niekaralno5ci za umy3lne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe. oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci praunych ikorzystaniu
z pelni praw publicznych, oSwiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowl,ch 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 potwierdzajqcych posiadane umiejgtnoSci i wiedzg oraz - ewentualnie
staz pracy.

:

Termin: do ania.. l,7..WFl.?.1.0.! Q..zon r.
Miejsce: aplikacje nale2y skladai rl'Punkcie Inlormac n)m lub Kancelarii Os6lnej Urzedu Miejskieeo
w Bialymstoku. ul. Slonimska 1 lub droe4 pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Sloninrska 1. 15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem olerty sygnatur4:
8KP.210.-37.2018 oraz dopiskiem: ,nNab6r na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Miasta".

6. Warunki Dracv na stanowig[q:
Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale: 2300 - 2500 zl.

7. Informacie dodatkowe:

ll/

miesiqcu poprzedzajqcym dalg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b
nie pelnosprawnych w jetlnostc'a, w rozumieniu przepi,stiu, o rehohilitacji zawodowej
i sytlecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprownych, wynosil powviei 6 %Kundydaci spelnioigcy u,ymugania niezbe dne zoslana Dottiadomicni o lerminie koleineso etaDu
rur b oru I e I e fonic zni e I ub dro tlu e I c kl ronic'znq.
Oferty kandydatdw zloione po terminie (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w sposib inny
ni2 okreilony w ogloszeniu, bez kompletu u,ymagonych dokumentiu, lub nie bgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uu'zglgdniane w prowadzonym poslgpor4,oniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydat<1w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
niu numeru konkursu
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenia procedury naboru
za okazaniem dowodu loisamoici w Biurze Zarzqdzania Kadrami, ul. Slonimskct l,
pok6.j nr 312. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczegdlowe zasady postgpowonia z dokumentami bgdqcymi oroz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory olcrellone zostaly w $ l9 Zarzqdzenia wewnetrznego Nr 83/l 5 Prez!,denla
Miasta Bialesostoku z dnia l0 listopada 2015 r. w s DTawle szcze t!o lo v)vc h zasad i trvbu
u na u,olnc stanou'iska urzgdnicze, v' tl,m kicrownicze slanov,iska
urzednicze
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