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Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na trzv stanowiska

podinspektora w Departamencie Obslugi Mieszkaic6w
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I

:

-

udzielanie informacji w zakresie dokument6w i oplat niezbgdnych do rejestracji pojazd6w,
rejestracjapojazd6w,
prowadzenie rejestr6w wymaganych przepisami dotycz4cymi rejestracji pojazd6w,
wydawanie zaiiwiadczeh i udostgpnianie danych osobowych,
przyjmowanie wniosk6w o wydanie dowodu osobistego,
prowadzenie i organizacja zadai z zakresu ustawy o powszechnym obowi4zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.
prowadzenie postgpowafi administracyjnych.
wsp6lpraca z innymi urzEdami oraz udzielanie wyczerpuj4cych informacji w sprawach z zakresu
wykonywanych zadari.
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych.

2. Wymaqania niezbgdne :

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyZsze: administracyjne lub prawnicze,
pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralno6i za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

3.-IU:@s-:
-

znajomoSi zagadnieri zwiqzanych z realizaijq ww. zadari, a w szczeg6lnoSci przepis6w ustaw:
o samorz4dzie gminnym, o samorzqdzie powiatowym, Prawo o ruchu drogowym, o dowodach
osobistych, o powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o ochronie danych
osobowych, o pracownikach samorz4dowych, Kpa,
biegla znajomo5i obslugi komputera,
wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami,
komunikatywno56,
umiejgtnoSi pracy w zespole.

{. Wvmagane dokumcntv
list motywacyjnyi kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
o5wiadczenie o niekaralnoSci za umy5lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, oSwiadczenie o pelnej zdolno5ci do czyn-no5ci prawnych i korzystaniu
z pelni praw publicznych, oSwiadczenie kandydata o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do cel6w rekrutacji zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz
kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane umiejgtnoSci i wiedzg.
5.

Termin i mieisce skladania dokumentriw:

Termin: do aniu..
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u Punkcie Infbrmacyin-vm lub Kancelarii Os6lnei Urzedu Mieiskieeo
Bialymstoku. ul. Slonimska I lub drosa pocztowa na adres: Urzqd Miejski * Bialymstoku.
ul. Slonimska I, 15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturq:
BKP.210.40.2018 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na trzy stanowiska podinspektora w Departamencie
Obslugi Mieszkaric6w".
Miejsce: aplikacje naleZy skladai

w

6. Warunki nra cv na stanowisku:
Pierwsza umowa o prac7 zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale:2300 2500 zl.

7. Informacie dodatkowe:
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miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b
niepelnosprownycfi v, jednoslce, w rozumieniu przepistiu, o rehabilitacji zav,odou,ej
i spolecznej oraz zatrudnioniu os6b niepelnosprawnych, u,ynosil pomtiei 6 %.
Kandvdoci spelniaiqcv wymasania niezbedne zostanq powiodomieni o terminie kolejnepo etoDu
nab o ru te le.fo nic znie lub dr o gq e le kt r o nic znq.
Oferty kandydat6w zlolone pp1191u!4!e (liczy sig data wp$wu do Urzgdu!), w sposdb inny niz
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumenliw lub nie bgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabir, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym poslgpou,aniu.
Dokumenly oplikacyjne kandydaliw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakonczenia procedury naboru (Do oodoniu numeru konkursu.
za okozaniem dowodu toisamoici) w Biurze Zarzqdzania Kadrami, ul. Slonimska l,
pok6.j nr 312. Po tym czasie zostunq komisyjnie zniszczone.
Szczeg6lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpou,iedziq
na oglaszane nabory okrellone zostaly v, $ l9 Zarzadzenia wev,ngtrznego Nr 83/15 Prezldentu
Miasta Bialegostoku z dnia l0 listopsda 2015 r. w sorau,ie szczesilowvch zasad i trvbu
orzeorowadzania nuboru na wolne stanowiska urzednicze, w tym kierownicze stanowiska
urzednicze.

Bialystok, 2018 - 05 - Os

flirr\f^MIAsrA

ldlrwt:dt"aool-,t'

