Ogloszenie Nr

4/

tZZ

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
inspektora w- Depafi amencie Edukacj i
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

1. Funkcie podstawowe wvkonnvane na sta

przygotowywanie rocznych plan6w kontroli zewngtrznej,
przeprowadzanie kontroli (r6wnie2 w soboty i niedziele) w jednostkach oSwiatowych
prowadzonych/dotowanych przez Miasto Bialystok,
opracowywanie sprawozdari, protokol6w, zaleceri i wniosk6w pokontrolnych oraz
przygotowywanie wyst4piei pokontrolnych,
weryfikacja terminowoSci i sposobu wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkorn
zalecefi, wniosk6w i uwag zawarlych w wyst4pieniach pokontrolnych,
sporz4dzanie rocznych zestawieii i analiz z zaktesu przeprowadzonych kontroli.
sprawdzanie realizacji zaleceri pokontrolnych.
2. Wymagania niezbgdne:

obywatelstwo polskie;
wyksztalcenie wyzsze o kierunku: ekonomia, finanse, bankowoSi. rachunkowoSi. podatki.
prawo, administracja i pokewne oraz co najmniej trzyletni staz pIaE;
pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;
niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.
3. Wymasania dodatkowe:
znajomoS6 przepis6w prawa z zakresu: rachunkowo3ci (ustawa o rachunkowoSci), finansorv
publicznych (ustawy: o finansach publicznych. o odpowiedzialnoSci za naruszenie dyscyplinl
finans6w publicznych), ustawy o finansowaniu zadafi oiwiatowych" Prawo oSwiatowe. Prail'o
zam6wieri publicznych - oraz akt6w wykonawczych do tych ustaw, umiejgtnoSi ich interpretaci i
oraz wykorzystania do wykonywania zadah,
znajomoSi przepis6w ustaw: Kodeks postgpowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa.
Kodeks cywilny, o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorz4dowych,
co najmniej dwuletni staz pracy w ksiggowo6ci lub w kontroli finansowej albo skarbowej,
preferowane doSwiadczenie w przeprowadzaniu kontroli w jednostkach sektora llnans6rv
publicznych,
bardzo dobra znajomoS6 obslugi komputera na poziomie pakietu MS Office oraz innych
urz4dzeri birirowych,
kreatywnoS6, komunikatywnoSi, wnikliwoSi. zdolnoSd analitycznego mySlonia.
odpowiedzialno(6 oraz umiejgtnoSi pracy w zespole.
4. Wymagane dokumentv:

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralno6ci za umy6lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji n' brzmieniu:
,.Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeb-Y
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
prawa" - zloZone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6n' potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg oraz staz pI4!J.
5.

Termin i mieisce skladania dokumentriw:

do ania.....4....L,. St (a/........2022 r.
Miejsce: aplikacje nalezy'skladai w Punkcie Informacyinvm Urzgdu Miejskiego u,Bialymstoku.
ul. Slonimska I lub @gg_p9jz!99 na adres: Urzqd Mie.jski w Bialymstoku. ul. Slonimska 1.
15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-1.210.12-2022
oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko inspektora w Departamencie Edukacji".
Termi

6.

:

n

Warunki Dracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracA zawarta bEdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3200 3500 zl.
7.

Informacie dodatkowe:

c

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b
niepelnosprdwnych w .jednostce, w rozumieniu przepistiw o rehabilitacji zau'odowe.j

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil powviei 6 %.
Kand)tdaci spelniqiqcv w)tmasonia niezbgdne zostanq po\.iadomieni o terminie kole-ineso etapL
naboru tele.fonicznie lub droqq elektronicznq.
Oferty kandydatdw zlozone peJlglmlnie (liczy sig data wplywu tlo Urzgdu!), \,sposdb inny ni,
okreilony w ogloszeniu, bez komplelu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpov,iedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane v, prowadzonym poslgpot'dniu.
Dokumenty aplikacyjne kanclydatbw mogq byt odbierane osobilcie przez osoby zainteresou,une
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenid procedury naboru hto podaniu numeru konkursu,
za okazaniem dowodu to2samoici) po wcTeiniejsTym uzgodnieniu lelefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.
Szczegbktwe zasady postgpottania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi ctdpowiedziq
na oglaszane nabory olcreilone zostaly w S l9 Zarzadzenia wewngtrznego Nr 6l/18 Prezydenta
Miasta Biqlegostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. v, sprawie szczeg1lovllch zasad i lrvbu
przeprowadzania naboru na wolne slanowiska urzgdnicze. w tym kierownicze stanov,iska
urzgdnicze.

c
.
o
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Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z art.

l3 ust. I i 2 rozporzqdzen ia Parlamentu

Europej skiego

i Rady

(U E)

2016/619 z dnia 27 kwietn ia 201 6 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep'l-;-wu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
r., str.

l,

sprost. Dz. tJtz.lJE.

l.

L

l2'7 z 2018. str. 2)

l,

I

jest

Prezydent Miasta Bialegostoku. Urz4d Miejski

5-950 Bialystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danlch:
Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska

3.

19 22016

(w skrocie ,,RODO'), informujg, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych
w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

-

Ll

l, l5-950 Bialystok,

tel. 85-879-79-79, e-mail bbi@ urr.bialr stok.pl

Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postqpowania rekutacyjnego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznei

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. przepis6w ustawy z dnia
o pracownikach samorzqdowych oraz na podstawie zgody, stosown,e do ar1. 6 ust

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

I RODO).

2l

listopada 2008 r.

I lit a) RODO (w zakresie

tn.in.

4.

Dane osobowe zgromadzone

w

obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres miesi4ca

od zakoiczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b. kt6re zostaly wskazane jako kolejni

kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja
z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osoborve bgdzie przechowyrvana
przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatno6ci

przez Archiwum Pafstwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komis.ji
do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a po tym okresie zostana
przekazane do Archiwum Paistwowego.

5.

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

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania. usunigcia danych
osobowl ch. ograniczen ia przetwarzania.

7.

Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodE na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi z prawem
przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

8. W zwiqzku

z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie przez Pani4/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowiqzkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez PaniqlPana innych danychjest dobrowolne.
10. Dane osobowe

nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzj i. w tym profilowaniu.

Bialystok, 2022 - 06 - ?14
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