
Ogloszenie Nr '/L; nZ
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko:

gliwnego specjalisty do spraw- nadzoru budowlanego w bran2y budowlane.l

w Deparlamencie Inwestyc.i i
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l.Funkcie podstawowe wykonvwane na stanowisku:

pelnienie nadzoru inw-estorskiego w branZy budowlanej w zakresie prawidlowego przebiegu prac
budowlanych podczas realizacji poszczeg6lnych inwestycji - od momentu wprowadzenia
wykonawcy na budowg do odbioru koncowego, zgodnie z ustaw4 z dnia 7 lipca 1 994 r. Praw-o

budowlane.
prowadzenie sprau, zwi4zanych z realizacj4 inwestycji - od przekazania placu budou,1,

wykonawcy do odbioru koricowego i uzyskania decyz.ji na uZytkowanie,
udzial w odbiorach wlkonanych inwestycji i czynno(ciach zwi4zanych z przekazyu,aniem
obiekt6r. do u21.tkowania.
zglaszanie uwag do sprawdzanej dokumentacj i technicznej inu estycj i.
prowadzenie rozliczeh koszt6w realizou'anej inwestycji.
prowadzenie spraw dotycz4cych odpowiedzialnoSci wykonaw-cy w zakresie rEkojmi i gwarancji.
u, okesie gwarancji uczestniczenie w komisiach rob6t gwarancl,jnych oraz nadz6r
nad usuwaniem usterek spisanych w protokole, sporz4dzanie niezbgdnych dokument6w,
opracowywanie plan6w- inwestycji (protokoly typowania rob6t), wprow-adzanie korekt
do budZetu, sporz4dzanie sprawozdafi z zakresu nadzorowanych inwestycji.

2. Wymagania niezbgdne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie WZsze techliczne o kierunku: budownictwo lub po
czteroletni sta2 pracy,

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w specjalnoSci
konstrukcyjno-budowlane.j lub drogowej z mo2liwo6ci4 kierowania robotami budowlant mi
w obiektach budowlanych,
pelna zdolno56 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestEpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne przestgpst\\'o
skarbowe.

3. Wymasania dodatkowe:

znajomoSi zagadnieri z zakresu wymaganego na wv-. stanowisku, a u'szczeg6lno5ci przepisriu
ustaw-: Prawo budowlane. o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorzqdowych" Kodeks
postgpowania administracyj neg o oraz rozporz4dzenia Ministra Inlrastruktury w sprauie
warunk6w technicznych. jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie.
przynaleZnoSi do wla6ciwej izby in2ynier6u,
odpowiedzialno66, terminowoii oraz komunikatywnoSi.

4. Wvmapane dokumentv

list motywac nyt kw-estionariusz osobowy lub cv: oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelst*'a polskiego.

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstw-o Scigane z oskar2enia publicznego lub umlSlne
przestEpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci pramrych i korzystaniu z pelni prau
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji u' brzmieniu:
.,Wyrazam zgodg na przetrvarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprou,adzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obow-i4zuj4c,vmi przepi:ami

krewne oraz co naimniei



prawa" zlo2one na druku dostgpnl*m do pobrania na stronie internetolvej Biuletl-nu lnformacji
Publiczncj Urzgdu Miejskiego w Bial;-mstoku - rv zakladcc: ,,Nab6r na stanowiska urzqdnicze":
kserokopia d-vplomu wyZszej uczelni oraz kscrokopie innJ'ch dokur.rre nt6q potwierdzaj 4c-vch posiadane

umiejgtnoSci i u'iedzE oraz staz pracy

6. Warunki pracv na stanorvisku

Pierwsza umowa o pracg zaw'afia bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3800 - 4400 zi.

7. Informacie dodatkowe:

a W miesiqcu poprzedzaiqcym datg upublicznienia
ni,:pelnosprttu nych t j,:dno:tcc. u' ru:umiettiu

v,skainik zatrudnienia osib
o rehabilitacji zawodou'ej

ogloszenia
przepis6w

a

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprattnych, lr.'ynosil powvtei 6 %.

Kandydac i s pelniai qcy wvmasania niezbedne zostana Dowiadomieni o terminie koleineso etapu

a

naboru telefonicznie lub droca eleklr0nicznu.

Olbrty kandydatdw zlo2one pgJkluilE (liczlt sig data wplywu tlo Urzgdu!1, vt sposdb inn)' ni:
okreilony w ogloszenitt, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpov'iedziq

na ogloszony nabdr. nie bgdq arcglgdniane v, prov,adzonym postgponraniu.

Dokumenty uplikacyine kandydatdtt' mogq byt odbierone osohiicie przez osoby zainteresov'une
u tiqgu miesiqcct ol tlniu :akoitczenia procedury naboru (oo tndaniu numeru konkursu.

za okazaniem dov'oLhl lo,samoici po wczeiniejszym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po 0)m czasie zostanq kttmisyjnie zniszt'zone

Szczeg1lowe zasady postgpon'ania z tlokumentami bgdqcymi oraz niehgdqcymi odpou'iedziq

na oglaszane nuhory okre:ilone zosloly w r\ l9 Zarzqdzenia v'ev'ng trzneso Nr 6l /18 Prezvdenla

Miastd Bidlesostoku z dnia 19 orawie szczec(illv,ych zqsud i trvbu

a

srudniu 2018 r. w s,

przeprQ!!!dzania naboru na v,olne stanou,iska urzgdnicze, u, It-m kierownicze slanowi;194

urzgdniczc

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie zart. l3 ust. I i 2 rozporz1dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 22016

r., str. l, sprost. Dz.lJrz.LlE.L 121 z2018,str.2) - (w skocie.,RODO"), informuje, iz:

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

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok.

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Dan)ch:

tJrz4d Miejski n,Bialymstoku. ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok. tcl. 85-879-79-79. e-mail urn. b ial stok

3. Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstau'ie przepisorr

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

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r.

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

I ermin: do dnh..y'J .t?).,,tic'r.......2022 r.
Miejsce: aplikacje nalezfskladac w Punkcie Informacvinvm UrzEdu Miejskiego w Bial\msrcku.
ul. Slonimska 1 lub drosa nocztowa na adres: tJrz4d Mie.jski w Bial1'mstoku. ul. Slonimska l.
l5 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem ofefiy sygnaturE: BKP-1.210.26.2022
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko gl6wnego specjalisty do spraw nadzoru budorvlanego
w braniy budowlanej w Departamencie Inwestycji".



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 kt6rych mowa w art.9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bqd4 przechowywane przez okres miesiqca

od zakoiczeniu 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 rekrutacinego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowl wana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatno(ci

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

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakohczenia sprawl'. a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Pahstwowego.

5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotorn,

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowych. ograniczen ia przetwarzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodQ na przetwarzanie danlch, bez wptywu na zgodnosa z prawem

przelwarzania. ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniEciem.

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

nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani4/Pala danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowiqzkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq/Pana innych danych jest dobrowolne.

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

Bialystok, 2022 - 04 - ?-C

PRBZ ENTA MIASTA
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YDENTA MIASTA


