Ogloszenie

Nr N ng

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na dwa stanowiska
podinspektora w Depaftamencie Organizacyjnym i Nadzoru
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska 1

l. Funkcie

po dstawowe wykony\,vane na stanowisku:

przygotowywanie dokumentacji dotycz4cej porozumieri i um6w z podmiotami (wiadcz4cymi
nieodplatn4 pomoc prawnq!
przygotowywanie konkurs6w ofert na wylonienie organizacji pozarzEdowej. kt6rej powierzone
zostanie prowadzenie punkt6w w-trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozltku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 201 8 r. poz.450 ),
prowadzenie dokumentacji finansowej zwi4zanej z realizacjq ww. zadania" w tym rozliczanie
przyznanej dotacj i,
udzielanie wyja6nieir w zakresie prawidlowego prow-adzenia dokumentacji dotyczqcej
udzielonej pomocy prawnej,
kontrolowanie punkt6w nieodpiatnej pomocy prawnej.
realizacja zadania zwi4zanego z prowadzeniem edukacji praunej,
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami zarejestrowanymi w s4dzie,
prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami zwyklymi.
u,sp6lpraca z SEdem Rejonowym, SEdem Gospodarczym w Bialymstoku XII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego w obszarze objgtym wrrr. zakresem czynnoSci.
2. Wymasania niezbodne :

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wy2sze magisterskie z zakresu: prawa, administracji lub ekonomii,
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralno56 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wymagania dodatkowe :
znajomoSi zagadnieir z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lno3ci przepis6w
ustaw: o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Prawo o stowarzyszeniach,
Kodeks postgpowania administracyjnego. o samorz4dzie gminnym. o pracownikach
samorz4dowych,
znajomo36 obslugi program6w komputerowych ( m.in. Pakiet Offrce ),
samodzielnoSi oraz zdolnoSi analitycznego mySlenia,
komunikatywno56 i umiejgtnoSi pracy w zespole.
4, Wymaqane dokumenty

list motywacyiny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oSw-iadczenie o niekaralnoici za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe. oiwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynno5ci prawnych i korzystaniu
z pelni praw publicznych, oSwiadczenie kandydata o n'yraZeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowl'ch do cel6w rekrutacji zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowy-ch (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922'1, kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz
kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane umiejgtnoSci i wiedzg.

5.

Termin i mieisce skladania dokument6w:

Termin: do dniu... .AO ...ry 9!l&.. .zott r.
Miejsce: aplikacje naleZy sk la0ac w Punkcie Informacyinym lub Kancelarii Oe6lnei Urzedu Mieiskieso
w Bialymstoku. ul. Slonimska I lub drog4 pocztowq na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku.
ul. Slonimska I, 15 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturq:
8KP.210.38.2018 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na dwa stanowiska podinspektora w Departamencie
Organizacyjnym i Nadzoru".
6. Warunki pracv na stanowisku:
Pierwsza umowa o pracA zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale'.2300 - 2500 zl.

7. Informacie dodatkorr

c:

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zalrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych, wynos il powvi ei6%.
Kandwlaci spelniaiqcy wymapaniu niezbedne zostanq powiadomieni o terminie ks]eir9,sqqlgua
nuhoru te lelb nicznie lub dropq e lektronicznct
Oferty kundydut6w zlozone pg1!911t!4!9 (liczy sig data wp$wu tlo Urzgdu!), w spos6b inny ni:
okreilony w ogktszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub nie bgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr, nie hgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacy.jna kundydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainleresou,ane

w ciqgu miesiqcu od dnia

zokonczenia procedury naboru (po

pedgltu_Llug!!_-keLlllu

za okazaniem dowodu loisamoici w Biurze Zarzadzania Kadrami, ul. Slonimska l,
pokij nr 312. Po lym czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.
Szczeg1lot,e zasudy poslgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpou,iedziq
na ogluszane nabory okreilone zosluly w s\ l9 Zarzqdzenia wewngtrzneso Nr 83/l5 Pre4,Llenla
Miasta Bialesostoku z dnio I0 listopada 201 5 r. w sprawie szczeg(tlpyyh lg!4!! i llltblt
:t rowadzonia nahoru na v,olne stanowiska urz dnicze ll' m kierov,nicze sta ]l /.1
urzgdnicze.
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