
Ogloszenie Nr JZ tZz
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko:

gliwnego specjalisty w Departamencie Obstugi Urzqdu

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

w \\'vmiarze % etatu

l.Funkcie stawow e wykonlrvane na stanowisku

opracowywanie koncepcji energetycznych i plan6w dzialania w celu poprawl' elektywnoScr

energetycznej w miej skich jednostkach.

opiniowanie dzialari inwestycyjnych pod wzglgdem energetycznym,

podejmowanie dzialah zmierzaj4cych do osi4gniEcia oszczgdnoSci energii w sektorze

publicznym,
pelnienie funkcj i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wvmasania niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyzsze techniczne w zakresie: inZynierii odnawialnych 2r6del energii. energetyki

lub elektrotechniki oraz co na mnre czteroletni sta2 racn

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania pracami budowlanymi bez ograniczei.t

w specjalnodci instalacyjnej w zakesie sieci. instalacji. rtrzEdzeh elektrycznych
i elektroenergetycznych,
posiadanie Swiadectwa kwalifikacyjnego Grupy 1. uprawniajqcego do prowadzenia prac

eksploatacyj nych ,,8" oraz dozoru ,.D".
pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralnoSd za przestQpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

3. Wvmagania dodatkot e:

znajomosi zagadniefl z zakresu pozyskiwania i wykorzystywania r62norodnych rodzaj6w

eneigii oraz najnowszych trend6w w zakresie odnawialnych 2r6del energii i efektywnosci

energetycznej, a takze przepis6w ustaw: Prawo budowlane, Prawo energetyczne, o samorz4dzie

gminnym, o pracownikach samorz4dowych. Kodeks postqpowania administracyjnego.

uprawnienia elektryczne,
praktyczne umiejgtnosci techniczne z zakresu energetyki.

biegla umiejgtnosi obslugi komputera. urz4dzei biurowych oraz sprzgtu lqcznosci

bezprzeu odowej i przewodowej.

kreatywnoSi, umiejgtnosi planowania i organizacji pracy, rozwiqzywania problem6w oraz

pracy w zespole,

komunikatywno5i. obowiTkowoSd oraz samodzielno56.

-1, Wvmaga ne dokumenfr':

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o6wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

o5wiadczenie o niekaralnoici za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnosci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni prau

publicinych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:

..Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby

przeprowadzinia proiedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

p.utru" - zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji



Publicznej urzgdu Miejskiego w Bia\'mstoku - w, zakladce: ,,Nab6r na stano* iska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdza.i4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg ora./ sl.az pracv.

5, Termin i mieisce skladania dokument6lr:

Termin: do anial.9. ku ic 1t2.14.2022 r.
Miejsce: aplikacje nalezy skladai w Punkcie Informacvinym Urzgdu Miejskiego w Biall'nstoku.
ul. Slonimska 1 lub droqa Doczton'a na adres: [Jrzqd Miejski u' Bialymstoku, ul. Slonimska l.
l5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem o1-ert).. sygnatur4: BKP-1.21O.23.2022

oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko gl6wnego specjalisty w Departamencie Obslugi Urzgdu w
rrTmiarze t/t etatt".

6. Warunki rr na stanol isku:

Pierwsza umowa o pracE zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 1200 - I 500 zl.

ZlpIryi.@e!@:
o l4 miesiqcu poprzedzajqcym dotg upublicznienia ogloszenia wskatnik zutrudnienia os6b

niepelnosprawnych u' .jedrutstce, u' rozumieniu przepis(nt o rehabilitacji zawoclov'ej

i spolecznej oraz zatrutlnianiu os6b niepelnosprau'nych, v'ynosil powv2ei 6 94.

o Kandvdaci spelniaiaq, y,lmaqanio niczbedne zostanq powiadomieni o lerminie koleine{o etopu

naboru I e I e fonicznie lub dr o gq e le kl r o nic znq.

c Oferty kandydatdw zloione pp1lgLnlnle (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w spos6b inny ni2

okreilony v' ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokuntenl|u, lub niebgdqce odpou,iedziq

na ogloszony nab6r, nie bgdq uu,zglgdniane u' prou'adzonym postgpou'aniu.

o Dokumenty aplikacyjne kandydatdt, nogq byt odbierane osobiicie przez osoby zaintercsowane

w ciqgu miesiqca od tlnia zakoticzenia procedury nabottt (Do Dodaniu numeru

za okozaniem doy,odu toisamoici) po wczeiniejsTym uzSodnieniu telefonicznym

nr tel.; 85-869-60-85. 85-869-65-12). Po 0)m czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.

. Szczegdlowe zasady postgpou)ania z dokumentumi bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpotriedziq

na oglaszane nabory okreilone zostaly w $ l9 Zarzqdzenia wewnetrznego Nr 6l /18 Prazvdenta

Miasta Bialegostoku z .lnia 19 srudnia 2018 r. w sprau'ie szczegblov'vch zasad i lrvbu

orzeorov,atlzania naboru na v'olne stanov,iska urzgdnicze. v' Om kierov'nicze stanotviskct

urzgdnicze.

Klauzula informacljna dla kand!dat6rl' do prac]

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycmych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz tJE Ll l9 z 2016

r., str. 1. sprost. Dz. Utz.tJE.L l2'7 22018, str.2) (w skr6cie ,,RODO"), informujg. iz:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok.

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Biatystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca l9?4 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisow ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.



o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie m.in.

danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bEd4 przechowywane przez okres miesiaca

od zakonczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgdE przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego" a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

przez Archiwum Pahstwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe ptzet\\arzane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okes 25 lat od dary zakoiczenia sprawy, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Paistwowego.

5. Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym, ni2 upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych

osobou 5 ch. ograniczenia przetr,rarzania.

7. MoZe Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnosi z prawem

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

8. W zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rymjest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie ptzez PanidPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowiqzkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Pani4/Pana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bEd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok, 2022 - 04 - Ag
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