Ogloszenie

Nr 31ng

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanorrisko:
podinspektora w Departamencie Edukacji
UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Sionimska I
1.

I unkcie rlodstawoue uykonvt'ane na stanowisku:
przygotowywanie wstgpnych danych do projektu budZetu Miasta w zakresie wychowania
przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
opracowywanie projekt6w zmian w budZecie,
wsp6lpraca z innymi gminami w zakresie finansowania wychowania przedszkolnego
niepublicznego oraz sporzqdzanie not obci42eniowych z ty.tulu refundacji koszt6w ponoszonych
na dzieci z tych gmin. tczgszczaj4cych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gming
Bialystok,
naliczanie comiesigcznej dotacj i dla plac6wek oSwiatowych,
przygotowywanie projekt6w uchwal Rady Miasta Bialystok oraz odpowiedzi na skargi, listy,
interpelacje i zapytania z zakresu prowadzonych spraw.

2. Wymagania niezbgdnc :
obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyzsze z zakresu: ekonomii, finans6w lub prawa,
pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne przestgpstwo
skarbowe.
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oSwiatowego, a w szczeg6lnoSci przepis6w ustaw:
oiwiatowych, o finansach publicznych, o samorz4dzie
gminnym, o pracownikach samorz4dowych, Kpa oraz rozporz4dzenia Ministra Finans6w
w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz
Srodk6w pochodz4cych ze 2r6del zagranicznych.
bardzo dobra znajomodi obslugi komputera na poziomie pakietu MS Office oraz innych
urz4dzei biurowych,
kreatywnoSi, wnikliwo56, zdolnoSi analitycznego mySlenia, odpowiedzialnoSd,
komunikatywnoSi i umiejgtno6i pracy w zespole.

znajomoSi prawa samorz4dowego

o systemie oSwiaty, o finansowaniu zadari

Wvmagane dokumentr':

list motywacyjny: kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu
z pelni praw publicznych. o5wiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do cel6w rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), kserokopia dyplomu wyZszej tczelni oraz
kserokopie innych dokumentirw potwierdzaj4cych posiadane umiejgtnoSci i wiedzg.
5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Termin: do ania... f.{.. ?.*.[ &......20$ r.
Miejsce: aplikacje nalezy sklSdai w Punkcie Informacvjnym lub Kancelarii Og6lnej Urzedu Mieiskieqo
w Bialymstoku, ul. Slonin.rska I lub drog4 pocaow4 na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku,

l. 15 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturq:
8KP.210.39.2018 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Departamencie
Edukacji".
ul. Slonimska

@:
Pierwsza umowa o pracA zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale: 2300 - 2500 zl.

7. Informacie dodatkou'c:
a

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskatnik zalrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zalrudnianiu ostib niepelnosprav,nych, wynosil powv2ei 6 %.
Ku n tlulut' i 1tc I n i j tl t v t t rnu gu n i u n i e : bg dne zostang Dowiadomieni o terminie koleineso etapu
naboru telefonicznie lub drogg elektroniczng
O/brty kandydatiw zloione po terminie (lic4t sig data wp$wu do Urygdu!), u,spos6b inny niz
okreilony u, ogloszeniu, hez ktmpletu wymoganych dokument6w luh nie bgdqce odpou,iedziq
.s

a

u

na ogloszony nabdr, nie hgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpou,aniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydativ, mogq byt odhierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqco od dnia zakoltczenia procedury naboru
iu numeru konkursu

zu okuzunicm dowodu toisamolci) w Biurze Zarzqdzania Kadrami, ul. Sbnimska l,
pokoj nr 312. Po lym czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.
Szczegtilou,e zasady poslgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zoslaly w $ l9 Zarzqdzenia wewngtrzneso Nr 83/ I 5 Prezldentu
Miasta Bialecostoku z dnia l0 listopada 2015 r. w s DT owle szcze u 6low vc h zosatl i trvbu
l)rzel) rou,oclzaniu naboru nu wolne stanowiska urzednicze. w tym kierownicze slanowisku
urzednicze

Bialystok,20lS-05- 08
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