
Ogloszenie Nr./5 22
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na dwa stanowiska

podinspektora ds. przygotowania inwestycji
\\ Departamencie Inu estl'c.ii

Urzgdu Miejskiego u Bialymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie nods tan ou e lvvkonr'lvane na stano$ isku

przygotowanie dokument6w w zakresie zam6wierl publicznych na opracowanie dokumentacji

projektowej planowanych inwestycji oraz ich realizacjg.

przygotowanie um6w o prace projektowe i na wykonanie rob6t budowlanych,
przygotowanie do podpisu umovv oraz eu'entualnych aneks6n' do tych um6w',

prowadzenie wszelkich spraw zwi4zanl'ch z przygotowaniem inwestycii. a u' szczeg6lno(ci
pozyskiwanie niezbgdnych warunk6w zasilania. decyzji administracyj nych' uzgodnieri i opinii
potrzebnych do otrzymania pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia rob6t

budowlanych, a takze weryfikowanie rozliczeh wykonawc6w i podwykonawcclw rob6t
budowlanvch.

2. Wymaqania niezbqdn!

obywatelstwo polskie;
wyksztalcenie wyzsze techniczne lub o kierunku: prawo. ekonomia.
lub inne wraz z ukonczonymi studiami podyplomowymi vv zakresie Prawa zam6u'ieti

publicznych:
pelna zdolnodi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestqpstwo

skarbowe.

{. Wvmaga ne dokumentv

list motywacyjnl,: kwestionariusz osobolry lub cr': oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstua polskiego-

o5wiadczenie o niekaralnoici za umyrilne przestgpstwo Sciganc z oskarZenia publicznego lub um1'Slne

przestQpstwo skarbowe. o pelne.l zdolnoSci do czynnoSci praw-nych i korzystaniu z pelni prarv

publicznych. klauzula zgody kandydata na przet\\;arzanie danl'ch do cel6w rekrutacii u brzmieniu:

..WyraZam zgodg na przet\\arzanie moich danl'ch przez Prezldenta Miasta Bialegostoku na potrzebl

przeprou'adzinia procedury naboru na stanonisko urzgdnicze. zgodnie z obou'i4zuj4c1mi przcpisanri

prawa" zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
iublicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze"r

kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie inn"vch dokument6u' potwierdzaj 4cych posiadane

umiejgtno(ci i u'iedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Termin: do dnia. . . . .2022 r.
Miejsce: aplikacje t Punkcie lnformacvinr m Urzgdu Miejskiego w Biall'mstoku.

13 nta.fa
nalezl sdr'adac

ul. Slonimska I lub drosa ocz to$ a na adres: L.lrzqd Mie.iski u' Bialymstoku. ul. Slonimska I -

3. Wvmagania dodatkowe:

- znajomoSi zagadnief z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w

ustaw: Prawo budowlane. Prawo zanr6wieri publicznych. o samorz4dzie gminr-r1m.

o pracownikach samorz4dowych. Kodeks postgpowania administracyj nego oraz rozporzqdzenia

w sprawie warunk6w technicznych. jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuou anie.

- umiejEtnoSi obsiugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Excel).
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oraz dopiskiem: ,,Nabrir na dwa stanowiska podinspektora ds. przygotowania inwes$'cji
w Departamencie Inwestycji".

6. \\'arunki rrra na stanolr,isku:

Pierwsza umowa o pracQ za:warta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3 100 - 3300 21.

7. Informacie dodatko$ e:

a W miesiqcu poprzedzaiqcym dutg upublicznicniu
ni.'pclno:prdv n) c h r .ir'tlnostr'(. \. ro:untiL'ni

wskainik zalrudnieniu os(th

o rehubilitttcji zutttdov'ej
ogloszcniu
przepis(nr

i spolecznej oraz zatrudnidniu os6b niepelnospruu'nych, u'yno :il po 6%.
Kanclydaci sDe lniai qcy v vmapania nie zbedne zostanq rtotiudontieni o lerminie koleineso elltu
nuboru telclbnicznie lub drogq elcktronicznq
Olbrty kandydat|u, zloione pg119111!11!9 liczy sig data wpfi,wu tlo UrTgdu!1, w spostib innl ni:
okrellony v' ogloszeniu, hez kompletu tlmaganych dokumcnl'u' lub niebgdqce odynrietl:ic1
rut oglos:ony nab6r. nie bgdq uvzglgdniane v prtn'udzonl'm p(,stlpov'uniu.

Dokumenty aplikacjne kandydatinr mogq byt odhicrane oxtbi:icie przez osoh1' zointere sott ute
u, ciqgu ntiesiqca od dniu zakoitc:ania procedury naboru daniu numeru konkurstr

za okazanicm doundu lo1samoi.i) po wczeiniejsTym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85. 85-869-65-12). Po tym czosie zostonq komisl'jnie zniszczone.

Szczegdlov,e zasady poslgpor|aniu z dokumenlami bgdqcynti orttz niebgdqcynti odpo*iedziq
na oglaszane nabory okreilone zoslaly w $ l9 Zarzqdzenia wey'netrznego Nr 6l /18 Prczldenla

Miasta Bialesostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. w sprav'ie szczepdlotv v-t'h zosad itrtbu
l)r:eprotl 'adzania naboru na v'olnc .;tttttott isku ur:ctlnic:c. v' tvnt kierov'nicze slurtov isktt

ur:ednic:c

Klauzula informacl.ina dla kandydat6w do pract

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 2'7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fi,zycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l. I l9 z 20l6

r., str. l. sprosl. Dz. Urz.lJE. L l2'1 22018. str- 2) - (w skrocie ..RODO"), informujq, i2:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Mieiski

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

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

Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l. l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79. e-mail: bbi@um.bialvstok.Dl.

3. Dane osobowe bgdE przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznei

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 an. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie m in'

danych do kontaktu, danych osobowych. o ktorych mowa w an.9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdE przechowywane przez okres miesi4ca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob. ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

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

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastepnie zostanie poddana ocenie przydatnosci

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



do spraw naboru, przechowywane bed4 przez okres 25 lat od daty zakoriczenia sprawy. a po tym okresie zostana

przekazane do Archiwum Paf stwowego.

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

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobolr l ch. ograniczenia przetuarzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycot'ad zgodg na przetwarzanie danych, bez r.vplywu na zgodnosc z pra\{ern

przetwarzania. kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofhiqciem.

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

nadzorczego, ktorymjest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez PafiElPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i .iest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez PaniqlPana innych danych.iest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bqd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok, 2022 - 04 - 1G
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