
Ogloszenie Nr 5/23

Dyrektor Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku
oglasza nab6r na stanowisko:

gl6wnego specjalisty (1/2 etatu) w Zespole ds. System6w Informacji Przestrzennej,

Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U

l. Funkcie oodstawowe wvkonvwane na stanowisku:

- przygotowanie i prowadzenie prac w zakresie rozbudowy Miejskiej Sieci

Swiatlowodowej [MSS] poprzez uzgodnienie trybu, przygotowanie wszelkich dokument6w
zwiqzanych z postgpowaniem pod k4tem zgodnoSci z wymaganiami dotycz4cymi istniej4cej
sieci Swiatlowodowej i wymogami Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku i innych podmiot6w,

- przygotowanie, prowadzenie ptac otaz odbior6w (z analizani dokladno6ci i pracami

terenowymi wl4cznie) w zakresie tworzenia wielkoskalowej ortofotomapy miasta
Bialegostoku,

- znajomo66 systemu i wykonywanie analiz przestzennych w Miejskim Systemie Informacji
Przestrzennej [MSIP],

- planowanie rozwoju i aktualizacja MSIP zgodnie z tendencjami dwiatowymi i wymaganiami
uZytkownik6w,

- wsp6lpraca z Dziatatni Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku oraz radc4
prawnym w zakresie przygotowania dokument6w przetargowych i innych dokument6w,

- koordynowanie i kontrolowanie czynnodci zwi1zanych z prowadzonymi pracami r6wnie2 w
terenie.

- wykonywanie innych niezbgdnych zadaf zleconych przez przelo2onych.

2rl{gaeania niezbedne:

- obywatelstwopolskie,

- wyksztalcenie Wzsze informatyczne lub pokrewne oraz udokumentowany minimum 4-letni
sr.v pracy,

- pelna zdolnoS6 do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

- niekaralno$6 za przestgpstwo dcigane z oskarzenia publicznego lub umydlne przestqpstwo

skarbowe,

lJb:ssc@s:
- znajomoSi zagadnief. z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, w szczeg6lnodci procesu

projektowania MSS i nadzoru nad jej wykonaniem, jej odbior6w oraz inwentaryzacji'
- znajomo6i zagadnie'h z zakresu procesu projektowania i odbioru ortofotomapy miasta

Bialegostoku,
- co najmniej czteroletnie do5wiadczenie na stanowisku zwiryanym z ptzygotowaniem

dokumentacji i prowadzeniem prac okreSlonych w punkcie 3,

- biegla umiejgtno66 obslugi komputera w zakresie MSIP(ArcMapa), MS Office'
- umiejEtnoSi kreatywnego my6lenia i rozwiqzywania problem6w,
- komunikatywnoii, samodzielno56, obowi7kowoS6, umiejgtnoS6 pracy w zespole.

dvg@lselg:
list motl'wacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o3wiadczenia: o posiadaniu obyrvatelstwa

polskiego, o3wiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicmego

iub umySlne pnestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolno6ci do czynnoSci prawnych ikorzystaniu



z pelni praw publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w
brzmieniu: ,,Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Centrum Uslug Informatycznych
na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z
obowi4zuj4cymi przepisami prawa" - zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku

- w zakladce: ,,Nab6r"; kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w
potwierdzaj4cych posiadane umiejgtno5ci i wiedzg onz staiL pracy.

Uwaga! Kandydat,ktiry zanierza skorzystad z uprawnienia, o kt6rym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych (tekst jednolity z 2022 r., poz. 530) jest

obowi4zany do zlo2enia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj4cego stopieri
niepeinosprawnodci.

5. Ternin i mieisce skladania dokument6w:

Termin: do dnia2O marca 2023 r.
Miejsce: aplikacje nale2y sklada6 w Centrum Uslue Informatvcznvch w Bialymstoku, z siedzib1przy
ul. Warszawskiej 13 lok.7U (I pigtro) lub droea pocztow4 na adres: Centrum Uslug Informatycznych
w Bialymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U, 15-062 Bialystok - w zamknigtej kopercie,
z oznaczeniem oferty sygnatur4: CUI-V[I.210.5.2023 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko
glriwnego specjalisty (ll2 etata'1w Zespole ds. System6w Informacji Przestrzennej, Centrum
Uslug Informatycznych w Bialymstoku".

@:
Pierwsza umowa o pracA zawarta bgdzie na ll2 etatu na czas okre5lony nie dluZszy ni2
jeden rok z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 3600 * 4200 plus dodatki
zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracownik6w Centrum Uslug Informatycznych
w Bialymstoku.

7-llfrys.ig-dodatkowe:
t ll miesiqcu poprzedzaiqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia osdb

niepelnosprawnych ,e jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznei
ordz zdtrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil ryllg|!fu

o Kandvdaci soelniqiqcv wvmasania niezbgdne zostana oowiadomieni o terminie kole,ineso elapu
naboru telefonicznie lub drogq elektroniczna.

o Oferty kandydatdw zlo2one ppJlglmjnie (icqy sig data wptrywu do CUI!), w spos6b inny nil
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.

. Dokumenty aplikacyjne kandydatiw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane w
ciqgu miesiqca od dnia zakortczenia procedury naboru (po podaniu numeru konkursu,
za okazaniem dowodu tozsamoic w selo'etariacie Centrum Uslug Informatycznych v)

Bialymstoku. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
. Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq na

oglaszane nabory olaeilone zostaly w $ 19 Zarzadzenia Nr 7/19 Dvrektora Centrum Uslue
Informqtvcznvch w Bialvmstoht z dnia 22 slvcznia 2019 r. w sprswie ustalenia szczesdlowlch
zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzednicze. w 4tm kierownicze
s tanow i s ka urz g dni c z e.

Dyrektor
I jslug Inlirrnatycznych

wY:r6"_.*,tp

Bialvstok. 10 marca2023



Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. I i2 rczpo 4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwuzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyT ekty'rvy 95l46lWE
(og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 r., Nr 1 19, s.l, sprost. Dz. Urz.UE.
L 2018, Nr 127, s. 2) - (w skr6cie,,RODO"), informujg, iz:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Uslug Informatycznych
w Bialymstoku, ul. Warszawska l3 lok.7U, 15-062, Biatystok, reprezentowane przez Dyrektora
Centrum Uslug Informatycmych w Bialymstoku.

2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych zostal powolany Inspektor Ochrony

Danych, z kt6rym mozna kontaktowai sig za poSrednictwem danych kontaktowych Centrum
Uslug Informatycznych w Bialymstoku: ul. Warszawska 13 lok. 7 U, 15-062 Bialystok lub

mailowo na adres e- mail: i<xl(Oqu.!.bj-al:lslak -p! , telefonicznie: 858696201.
3. Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na

podstawie przepis6w ustawy z dnia 26 czprwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzTdzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji
pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych

oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie m.in. danych do

kontaktu) oraz danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust I RODO).
4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres

miesiqca od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly wskazane jako

kolejni kandydaci do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od

zakohczenia naboru. Dokumentacja z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego
zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana przez okres 5 lat od przekazania

ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnofici przez

Archiwum Paristwowe.
5. Dane nie b9d4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowa2nione na podstawie przepis6w

prawa oraz podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do przetwanania.
6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostQpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania,

usunigcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
7. Mo2e Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzxie danych, bez wplywu na

zgodnoSi z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej 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 Paniq,lPana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe.

Ich niepodanie skutkuje brakiem mo2liwodci udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez

Paniq/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym

orofilowaniu.


