ogloszenie Nr 80ng
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
inspektora w Zarz4dzie Dr6g Miejskich
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I
1.

Funkcie podstawowe wykonywane na stanowisku
prowadzenie bazy danych koszt6w inwestycyjnych.
wyliczanie kosztow realizacj i inwestycji.
przygotowywanie porozumieii dotycz4cych realizacji wsp6lnych inwestycji ze sp6ldzielniami
mieszkaniowymi, wsp6lnotami, Wodoci4gami Bialostockimi Sp. z o.o. i innymi gestorami sieci,
wystawianie poSwiadczeri nale2ltego wykonania rob6t (referencji), wydawanych wykonawcom,
wsp6lpraca przy opracowywaniu bran2owych program6w inwestycyjnych,
wsp6ipraca przy przygotowywanls zalo2eh do rocznych plan6w budZetowych oraz przy
sporz4dzaniu sprawozdan z wykonania bud2etu.

2. Wymagania niezbedne:

obywatelst*'o polskie,
wyksztalcenie wyzsze techniczne - budownictwo l4dou'e, budormictwo drogowe, inZynieria
Srodon'iska oraz co naimniei trzyletni staz pracy
pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoS6 za przestqpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.
3. Wymasania dodatkowe:

-

-

znajomoSi zagadnieri z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w
ustaw: Prawo budowlane, o drogach publicznych. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (specustawa drogowa), o samorzqdzie
gminnym, o pracownikach samorz4dowych, Kpa,
praktyczna umiejgtnoS6 obslugi pakietu MS Office, w szczeg6lnoSci arkusza kalkulacyjnego
MS Excel,
umiejgtnoSi sporz4dzania pism urzgdowych,
umiejgtnoSi dobrej organizacji czasu prac1.
odpowiedzialnoSi, terminowoS6, komunikatywnoSi.

4. Wymaqane dokumentv

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oiwiadczenie o niekaralno(ci za umySlne przestQpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do ce16w rekrutacj i w brzmieniu:
,,Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
prawa" - zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biulefynu lnformacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejqtnoSci i uiedzg oraz staZ pracv.
5.

Termin i mieisce skladania dokument6w:

r ermin: do aniu..l. nt'dd.g.r.Ii.\(l....zotg r.
Mieisce: aplikacje nJlezy skladai w Punkcie Informacyjnym lub Kancelarii Os6lnej Urzqdu Mieiskiego
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 lub droea pelzlQty4 na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku,

ul. Slonimska 1.
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Miejskich".

6.

Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4:
oraz dopiskiem: ,,Nabr5r na stanowisko inspektora w Zarzqdzie Dr6g
950

Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2500 - 2700 21.

7. Informacie dodatkowe:
a

a

a

a

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jedno.stce. u' rozumieniu przepisdw o rehahilitacji zawodov,ej
i spolecznej oraz zatruclnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil powyiei 6 %.
Kandydaci spelniaiqcy wymapania niezbeclne zostanq po*-iadomieni o terminie koleinepo etapu
naboru telefonicznie lub dro*q elektronicznq
Oferty kandydat6w zloione po terminie (liczy sig data wplywu do Urygdu!), w sposdb inn) ni:
obeilctny w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokument(tw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab(tr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatiw mogq byt odbierane osobiScie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenia procedury naboru
daniu numeru konkursu

za okazaniem dowodu toisumoici w Biurze Zarzqdzania Kadrami, ul. Slonimska l,
pok6j nr 312. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczeg1lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w S l9 Zarzqdzenia wewnetrznego Nr 6l il8 Prezydenta
Miastu Bialeqostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczeg6lowvch zasad i trybu
przepr owadzania naboru na wolne slanowiskt urzednicze. v tym kierownicze stanowiska
urzednicze
Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z art.

l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia2'1 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwipku z przetwarzar,iem danych osobowych i w spmwie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 z 2016
r., str. l, sprost. Dz.Urz.UE.L127 22018,

l.

(w skr6cie ,,RODO'), informujg, iz:

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

2.

str.2)
l,

jest

Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

15-950 Bialystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowad sig z lnspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski

w

Bialymstoku,

ul.

Slonimska

l,

15-950 Bialystok,

tel.

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

bbi(dum bialvstok.ol

Dane osobowe bgd4 przetwarzane

w celu

przeprowadzenia post9powania reknrtacyjnego na podstawie

przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzldzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Spolecznej 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 art. 6 ust

RODO (w zakesie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w art.9 ust
1

Dane osobowe zgromadzone

w obecnym procesie rekrutacji

I lit

a)

I RODO).

bgd4 przechowywane przez okes miesiqca

od zakonczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoficzenia naboru. Dokumentacja

z

przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana

dane osobowe

bqdzie

przechowywana przez okes 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 zakorlczenia sprawy,
a po

5.

tym okresie zostanE przekazane do Archiwum Pafstwowego.

Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6u prawa oraz
podmiotom, ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usuniEcia danych

osobo\rlch. ograniczen ia przetu arzania.

7.

Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofac zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi
z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedje.l cofnigciem.

8. W

zwi4zku

z

przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi

do organu nadzorczego, ktorym

9.

jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez PaniqJPana danych osobowych wynika

z

przepisow ustawy

i jest obowi4zkowe.

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

10. Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym protrlowaniu.
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