
Ogloszenie Nr J4 tzz
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko

inspektora w Departamencie Edukacj i

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I

l. Funkcie nodstas'ou'c ll'l'kont rr'anc na stanon isku:

przygotowywanie rocznych plan6w kontroli zer.l'ngtrznej.

przeprowadzanie kontroli (r6wnie2 w soboty i niedziele) w jednostkach oriwiaton'1ch
prowadzonych/dotowanych przez Miasto Bialystok,
opracowywanie sprawozdari, protokol6w, zalecefi i wniosk6w pokontrolnych oraz
przygotowywanie wyst4pief pokontrolnych,
weryfikacja terminowo6ci i sposobu wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkom

zaleceri, wniosk6w i uwag zawartych w wyst4pieniach pokontrolnych.
sporzqdzanie rocznych zestau'iei i analiz z zakresu przeprowadzonych kontroli.
sprawdzanie realizacji zalecef pokontrolnych.

2. Wvmagania niezbedne:

obywatelstwo polskie;

wyksztalcenie wy2sze drugiego stopnia: ekonomia, llnanse, bankowoii, rachunkowoSi. podatki.

prawo, adminislracja ipoker.lne oraz co naimniei trzr-letni sta2 pracv;

pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych:

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

3. Wymagania dodatkowe

znajomoSi przepis6w prawa z zakresu: rachunkowoSci (ustawa o rachunkowo6ci). finansor,

publicznych (ustawy: o finansach publicznych. o odpowiedzialnoici za naruszenie dyscyplinl
finans6w publicznych), ustawy o finansowaniu zadai o5wiatowych. Prawo oSwiatowe. Prawo
zam6w-ieri publicznych - oraz akt6w wykona*czych do tych ustaw, umiejgtnoSi ich interpretacji

oraz wykorzystania do wykonywania zadali,

znajomoSi przepis6w ustaw: Kodeks postgpowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa.

Kodeks cywilny. o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorzqdowych,

co naimniej dwuletni staz pracy w ksiggowoSci lub w kontroli tinansowej albo skarbowej.

preferowane do6wiadczenie w przeprowadzaniu kontroli w jednostkach sektora finansor.l

publicznych.
bardzo dobra znajomo5i obslugi komputera na poziomie pakietu MS Ottce oraz innl ch

trzqdzei biurowych,
kreatywnoSi. komunikatywnoSi. wniktiwoS6. zdolno5i analitycznego mySlenia.

odpowiedzialnodi oraz umiejgtnoSi pracy w zespole.

{. Wvmaga ne dokumentr':

list motyu'ac1'jny: ku'estionariusz osobowy lub cr': oSwiadczenia: o posiadaniu obyuatelstua polskiego'

o(wiadczenie o niekaralnoSci za umy5lne przestgpst\\'o Scigane z oskar2enia publicznego lub um1-Slnc

przestgpstwo skarbowe. o pelnej zdolnodci do czynnojci praunych i korzystaniu z pelni prau

publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutac.ii tt' hrzmieniu:

.,Wyra'Zam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Pwzyd,enta Miasta Biaiegostoku na potrzeby

przeprowadzenia procedury naboru na stanovvisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zujqcymi przepisartti

prawa" zloZone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletl nu lnformacji



Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdza.i4cych posiadane

umiejgtnodci i r.riedzq or(v slaz pracy.

5. Termin i mieisce skladania dokument6*':

Termin: do ania.../ y'.. nzat'A......zozz r.
Mieisce: aplikacje nalezl dladac w Punkcie Informact'invm Urzqdu Miejskiego rr Biall mstoku.

ul. Slonimska I lub droga poczto\ta na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska 1.

l5 - 950 Bialystok - w zamkniqtcj kopercie . z oznaczeniem ofcrty sygnatur4: BKP-1.210.21.2022
oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko inspektora w Departamencie Edukacji".

7. Informacie dodatkowe

W miesiqcu poprzedzaiqcym datg upublic:nienia ogloszcniu u,skainik zalrudnienia osiba

niepelrutspratrnych tr .ictlnostce. v ro:unticttiu rehubil ituc j i :arodotrc.j
i spolecznei oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprat'nych, u'ynosil powvilei 6 94.

Kurulytlut i .speIniuitt,,s' vrmacunia niezhadnc zostanq pov iudomieni o terminic kolcinego etupu

pr:epis6w o

a

naboru telefitnicznic lub drogct elektntnit:nu
Oferty kandydatdv, zloione ppJg!11jl1E (liczy sig dato wplywu do Urzgdu!), tt sposdh inny ni:
okreilony u' ogloszeniu, bez kompletu wyntaganych dohrmentdv' lub niebgclqce odpou'ied:iq
na ogloszony nob(tr, nie bgdq uwzglgdniunc u' prov,adzonym poslgpov'aniu.

Dokumenty aplikacyjne kundydat6v' mogq hyi odbierane osobilcie przez osoby :ainteresovanc
v, ciqgu miesiqca od dnia zakoiczenia procedwl: naboru (po podaniu numeru konkursu,

za okuzuniem dowodu to,sumoic i) po wczeiniejszym uTgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zoslanq komisyjnie zniszcxtne.

Szczegtjlov'e zosady postgpot'ania z dokttmentami bgdqcymi oraz niebgdclcymi odpowiedzitl

na oglaszane nabory okre: one zostu$'w ,s l9 7-tu':ud:eniu v cttnetrzneg'o Nr 6l /l8 Prezvdentu

Miasta Bialesostoku z clnia 19 grudniu 2 silott 't'lt :Ltsud i trybu

a

018 r. u, sprou,ie szcze

Drzeltrov ud:ania naboru na v,olne starunt'iska urzednit':c. tt lvm kiennrnit:c slarux i.sku

urzednic:e

Klauzula informac)jna dla kand]dat6w do prac!

Zgodnie z an. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/619 z dnia 2'7 kwietnia 20l6 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l-l19 22016

r., str. I, sprost. Dz.lJrz. tJE. L 127 22018, str.2) (w skrocie ,.RODO'), informuje, iz:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesr Prezydent Miasta Bialegostoku. Urzqd Miejski

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

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

Urzqd Miejski w Biabmstoku. ul. Slonimska l. l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79' e-mail bbiraum.b iahstok.Dl

3. Dane osobowe b9d4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjnego na podstawie przepiso\v

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny. Pracy i Polityki Spoleczncj

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

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

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

6. Warunki Dracv na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okrerilony do 6-u miesigcy z uynagrodzeniem brutlo
w przedziale 3200 - 3500 zl.



4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowy:wane przez okres miesi4ca

od zakohczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, kt6re zostaly \ryskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakonczenia naboru. Dokumenracja

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

przez okres 5 lal od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatno5ci

przez Archiwum Paristwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoriczenia sprawy. a po tym okresie zoslana

przekazane do Archiwum Paristwowego.

5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym. niZ upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom.

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowych. ograniczenia przetuarzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofac zgodq na przetwarzanie danych. bez wplywu na zgodnosi z pra\4em

przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. W zwiqzku z przetwarzaniefi danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Wzez ParlidPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy ijest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekutacji. Podanie przez Pani{Pana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bgdq podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w rym profilowaniu.

Bialystok,2022-04- |C
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