Ogloszenie

Nr {9ltq

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabrir na stanowisko:
podinspektora *' Zarzqdzie Dr6g Miejskich
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku" ul. Stronimska
1

1.

Funkcie podstawowe wykonvwane na stanowisku:
bieZ4ca kontrola stanu technicznego ulic w powierzonym rejonie miasta.

zlecanie i odbi6r rob6t, dotycz4cych utrzymania dr6g - zgodnie z zawartymi umowami,
udzial w komisjach odbiorowych, dotycz4cych zadan inwestycyjnych, zgodnie z pozwoleniem
na budowg i dokumentacjg techniczn4.
2. W:magania niezbgdne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wy2sze techniczne budowlane - preferowane w specjalnoSci drogowej
lub budownictwo og6lne,
pelna zdolno56 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoii za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego 1ub umySlne przestgpstwo
skarbowe.
3. Wvmaqania dodatkowe:
stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6n
drogach publicznych, o samorzqdzie gminnym,

znajomoS6 zagadniei z zakresu wymaganego na

ustaw: Prawo

o

ruchu drogowym,

o

r.l,rr,r.

o pracownikach samorz4dowych, Kpa,

umiejgtno56 obslugi urz4dzeri biurowych.
4. Wymagane dokumenfy:

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego"
oiwiadczenie o niekaralno5ci za umySlne przestQpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umy5lne
przestqpstwo skarbowe, o pelnej zdolno5ci do czynno6ci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
.,Wyra2am zgodE na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanor.l.isko urzgdnicze, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami
prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtnoSci i w-iedzg.
5.

Termin i mieisce skladania dokument6w:

i.dn.<.r.a i.l:U..zo ts r.
Miejsce: aplikacje nzileZy skladai w Punkcie Informacyinvm lub Kancelarii O96lnej Urzgdu Miejskieso
w Bialymstoku, ul. Slonimska I lub droqa nocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem olerty sygnatur4:
BKP-1.210.32.2019 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Zarz4dzie Dr6g
Term

i

n

:

do ania. .I.

p

Miejskich".

6.

Warunki pracy na slalelailku

Pierwsza umowa o pracg zawa.rta bgdzie na czas okre6lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2400 - 2600 zl.

7. Informacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia o,srib
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych, wynosil pov,viei 6 %,
Kandydaci spelniaigcy wyma*ania niezbedne zostanq powiddomieni o terminie koleineqo etapu
nab oru te I e lbni cznie lub dr o gq e I e kt r o ni cznr1.
Oferty kandydat6w zlo2one pp1pynlnle (licz)t si? data wplywu do Uqgdu!), w spos6b inny nii
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokument6w lub niebgdqce odpowiedziq

a

a

na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydal6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoriczenia procedury naboru (po podaniu numeru konkursu,
za okazaniem dovodu to,sqmoici) w Biurze Zarzqdzania Kadrami, ul. Slonimska l,
pokdj nr 312. Po lym czasie zostanq komisy.jnie zniszczone.
Szczeg6lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory ctkreilone zoslaly w $ l9 Zorzqdzenia wewn?trzneso Nr 6I / I8 Prezldenta
Miasta Bialegostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. w sprawie szczep1lowych zasad i trybu
przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzednicze, w tym kierownicze stanowiska
urzgdnicze

a

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodfie zart. 13 Ltst.

1

i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b ftzycmycb w zwi4zku z przetwarzantem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
r., str.

l,

sprost. Dz. Urz. UE.

l.

L

127 22018. str. 2)

l,

22016

(w sh6cie ,,RODO"), informujq, iz:

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

2.

-

Lll9

jest

Prezydent Miasta Bialegostoku. UrzEd Miejski

l5-950 Bialystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski

w

Bialymstoku,

ul.

Slonimska

l, l5-950

Bialystok,

tel.

85-879-'19-79, e-mail:

bbi@um.bialystok.pl.

3.

Dane osobowe bgdq przetwarzane

w celu

przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie

przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy

i Polityki Spolecznej
21 listopada 2008

r.

z dnia

l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisow ustawy

z dnia

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust

I lit a) RODO (w zakesie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust I RODO).

4.

Dane osobowe zgromadzone

w

obecnym procesie rekutacji bgdq przechowywane przez okres miesi4ca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, ktore zostal-v wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesiecy od zakofczenia naboru. Dokumentacja

z

przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane

osobowe

bgdzie

przechowywana przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana
ocenie przydatnosci przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach
posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane b9d4 przez okres 25 lat od daty zakonczenia sprawy,
a po

5.

tym okesie zostan4 przekazane do Archiwum Paistwowego.

Dane nie bgd4 udostQpniane podmiotom innym, niZ upowaZnione na podstawie przepisow prawa oraz
podmiotom, ktorym dane zostaly powierzore do przet\\atzania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych
osobourych- ograniczenia przelu arzania.

7.

w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi

MoZe Pani/Pan
z prawem

8. W

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

zwi4zku

z

przelwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo

do organu nadzorczego, kt6rym

9.

jest

do wniesienia

skargi

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie ptzez Pani4lPana danych osobo*ych wynika

z

przepisriw ustawy

i jest

obowizpkowe.

Ich niepodanie skutkuje brakiem udzialu w procesie rekutacji. Podanie przez Pani4/Pana innych danych jest
dobrowolne.

10. Dane osobowe nie

bEd4

podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok, 2019 - 09 - 15

Prezvden
Tade

ras ta

kolaski

