
Ogloszenie Nri4 tZZ
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

podinspeklora \\ Deparlamencie ( )chron) Srodou iska

Urzgdu Mie.jskiego u, Bialymstoku. ul. Slonimska 1

l. Funkc e dstawowe kon ane na stanowisku:

prowadzenie spraw dotycz4cych gospodarki odpadami, a w szczeg6lnoSci:

- wydawania lub cofania pozwolef na wytwarzanie odpad6w.

- wydawania lub cofania zezwoleri na przetwarzanie i zbieranie odpad6w,

- wydawania decyzji nakazujqcych usunigcie odpad6w z miejsc
do ich sklador.lania lub magazynor.r an ia.

nieprzeznaczonycl.r

2. Wvmapania niezbedne

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie WZsze o kierunku: ochrona Srodowiska, inZynieria Srodowiska, gospodarou enie
zasobami i odpadami,
pelna zdolnodi do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.
niekaralnod6 za przestqpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpst\\.o
skarbowe.

3. Wvmagania dodatkowe:

znajomoS6 zagadnieri z zakresu wymaganego na wrv. stanow-isku, a w szczeg6lno5ci przepis6w
ustaw: o odpadach, Prawo ochrony Srodowiska. o utrzymaniu czystorici iporz4dku w gminach.
o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
irodovl'iska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, o samorz4dzie gminnym.
o pracownikach samorz4dowych, Kodeks postgpowania administracy.inego.
umiejgtnoSi obslugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Office).
samodzielnoSi w podejmowaniu decyzji.
umiejgtnoSci analityczne, komunikatywnoSi, umiejgtnoSi negocjacji.
umiejgtnoS6 pracy w zespole
prawo jazdy kat. B.

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Termin: do ania. L I..czatx C.d-......2022 r,
Miejsce: aplikacje naleZy skladad w Punkcie Informacyinym UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku.
ul. Slonimska 1 lub drosa pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
l5 - 950 Biaiystok w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-l-2lo-31.2022
oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Departamencie Ochrony Srodowiska".

4. Wvmagane dokumenty:

list motywacl'jny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralno6ci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestEpst\r'o skarbowe. o pelnej zdolnoSci do czynr-roSci prawnych i korzystaniu z pelni prau
publicznych, klauzula zgody kandydata ta przetwarzuTie danych do cel6w rekrutacii w brzmieniu:
.,Wyrazam zgodg na przetw-arzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeb_'-

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
prawa" zloilne na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biulefynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bia[ymstoku - rv zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj 4cych posiadane
umiejgtno(ci i wiedzg.



6. Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okre5lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3100 3300 zl.

7. Informacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskuinik zatrudnienia osib
niepelnosprawnych w jednostce, u, rozumieniu przepisiw o rehabilitacji zawodov,e.j
i spolecznej oraz zatrudnianiu os(tb niepelnosprawnych, *-ynosil powyiei 6 %.

Kandydaci spelniaiqcv wymagania niezbedne zostancl pou,iadomieni o terminie koleinego elaLtu
naboru telefonicznie lub drogg elektronicznq.
Oferty kandydatdw zlo2one po terminie (liczy sig data wplywu clo Urzgdu!). v, sposdb innl ni:
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu u,ymaganych dokumenttiu' lub niebgdqce odpottiedzitl
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.

Dokumenly aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobi,icie przez o,sohy zuinteresotlane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoitczenia procedury naboru odaniu numeru konkttrsu
za okazaniem doy'otlu to2samoic i) po wc1einiejsxym uxgodnieniu lelefonicT,nynr
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oruz niebgdqcymi odpou'iedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly u* $ 19 Zarzqdzenia wewngtrznego Nr 6l/18 Prezldenta
Miasla Bialegosloku z dnia 19 *rudnia 2018 r. v, sprawie szczet!1lowych zasad i trybu
przeprov,adzania naboru na v,olne stanowiska urzednicze. w tvm kienn,nicze sturun iska
Ltrzgdnicze.

Klauzula informacyjna dla kandydat6lr do pracy

Zgodnie z atl. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b ltzycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplyu'u

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UELl19 22016

r., str. 1, sprost. Dz.Urz.UE.L 12'7 22018, str.2) (w skrocie ..RODO'), informujg, iz:

l. Administratorem Pani,/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biategostoku. Urzad Miejski

w Bialymstoku. ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok.

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobo*ych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urzqd Miejski w Biary-mstoku, ul. Slonimska l. l5-950 Biabstok. tel. 85-879-79-79. e-mail: bbi@um.bialvstok.pl

3. Dane osobowe bQd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepisow

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

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 al1. 6 ust I lit a) RODO (u 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 b9d4 przechowywane przez okres ntiesi4ca

od zakofczeniu procesu rekutacji. Dane osobowe osob, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesi9cy od zakoiczenia naboru. Dokutnentacja

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowyrvana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastgpnie zostanie poddana ocenie pr4/datnosci

przez Archiwum Panstwowe. 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 tlm okresie zostan4

przekazane do Archiwum Pafi stwowego.

a

a



5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom,

ktorym dane zostaty powierzone do przetwarzania.

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

osobowych. ograniczenia przetwarzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnosc z prauem

przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przedjej cofniEciem

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

nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani1/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy ijest obowiqzkowe. Ich niepodanie

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

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

Bialystok. 2022 - 06 - 03
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