Ogloszenie

Nr

)

l2l

Prezydent Miasta Bialegostoku ogla sza nabr5r na dwa stanowiska
podinspektora w Departamencie Skarbu
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1
1.

Funkcie podstawowe wykontrvane na stanowisku:
prowadzenie postgpowafr w sprawie sprzedaZy, przekazania w uZl.tkowanie wieczyste
lub uZltkowanie nieruchomo6ci, sprzedaZy nieruchomoSci Da rzecz uZltkownika wieczystego
nieruchomoSci oraz dokonywanie darowizny, zrzeczenie sig lub zamiany nieruchomoSci
stanowi4cych wlasnoSi Miasta i Skarbu Paristwa;
nabywanie nieruchomoSci na rzecz Miasta i korzystanie przez Miasto z prawa pierwokupu;
oddawanie grunt6w stanowi4cych wlasno5i Skarbu Paristwa w najem, dzierZawE, uZyczenie
lub uZ1.tkowanie, kontrola wykonywania i rozwi4zywania tych praw;
przeksztalcanie prawa uz).tkowania wieczystego grunt6w stanowi4cych wlasnoi6 Skarbu
Paristwa. zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo tych grunt6w.

2. Wymagania niezbgdne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyZsze,
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralno56 za przestqpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umy5lne przestgpstwo
skarbowe.
3. Wymasania dodatkowe:

znajomo5i zagadnieh z zakesu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lno5ci przepis6w
ustaw: o gospodarce nieruchomoSciami, o przeksztalceniu prawa uZytkowania wieczystego
w prawo wlasnoSci nieruchomoSci, o przeksztalceniu prawa uZltkowania wieczystego grunt6w
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasnoSci tych grunt6w, o samorz4dzie
gminnym, o pracownikach samorz4dowych, Kodeks cywilny, Kodeks postEpowania
administracyjnego,
umiejgtnoSi obslugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Office),
samodzielnoSi, keatywnoSi, odpowiedzialnoSi,
umiej gtnoSci analityczne,
komunikatywnoSd i umiejgtnoSi pracy w zespole,
umiejgtnoS6 planowania i organizacji pracy wlasnej.
4. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci praw-nych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
,,W1raZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
prawa" zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj 4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg.

5.

Termin i mieisce skladania dokument6w:

Termin: do ania../J. /a.y'eg.a...2021 r.

Mie.jsce: aplikac.je naleZy skladai do skrzvnki podawczei w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 lub drosa Docztow 4 na adres: Urz qd Mieiski w Bialymstoku,
ul. Slonimska l. l5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4:
BKP-1.210.2.2021 oraz dopiskiem: ,,Nabrir na dwa stanowiska podinspektora w Departamencie
Skarbu".
6.

Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z w1'nagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 3000 zl.

7. Informacie dodatkowe

W miesiqcu poprzedzojqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6t o rehabilitctcji zawodowej

a

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprav,nych, wynosil powyZei 6 94.
Kandydaci spelniaiqcy wymagania niezbedne zostang powiadomieni o terminie koleinego etapu
naboru lelefonicznie lub drogg eleklronicznq
OJbrty kandydatltn* zlo2one pg1!919!4!9 @czy sig data wplywu do UrTgdu!.1, w sposdb inry) niz
okreSlony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydat6t4) mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresov,ane
antu numeru konkursu
w ciqgu miesiqca od dnia zaktnczenia procedury nahoru o
za okazaniem dowodu lolsamoici po wczeinieiszym uzgodnieniu telefoniczny-y1 nr tel.;
B5-869-60-85 85-869-65-12 Po tym czasie zostanq ktmisyinie zniszczone
Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w ! I9 Zarzqdzenia v,ev,ngtrznego Nr 6I / I 8 Prezydenla
Miasta Bialesostoka z dnia l9 srudnia 2018 r. w s t) rawte szcze s6lo wych zasad i trvbu
pfzepr owadzania naboru na wolne stanowiskn urzqdnicze, w tym ktqrewugzg ;tqttqlif ka
urzqdnicze

a

a

a

a

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z art. l3 ust.

I

i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2'7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.
r., str.

l,

Urz.UELl19 22016

L l2'7 22018. str.2) - (w skr6cie,,RODO), informujg, iZ:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

sprost. Dz. Urz. UE.

w Bialymstoku, ul. S'lonimska

2.

l,

l5-950 Bialystok.

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

Urz4d Miejski

w

Bialymstoku,

ul.

Slonimska

1, I5-950

Bialystok,

tel.

85-8'79-'79-79, e-mail:

bbi(Dunl-bialvstok.pl.

3.

Dane osobowe bgdq przetwarzane
przepisow ustawy

w celu przeprowadzenia

postgpowania rekrutacyjnego

na

podstawie

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oruz rozporz4dzenia Ministra Rodziny,

iPolityki Spolecznej z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. przepisow
z dnia

2l

listopada 2008

r.

Pracy

ustawy

o pracownikach samorz4do*ych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust

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

4.

Dane osobowe zgromadzone

w obecnym

procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez

okes

miesi4ca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okes trzech miesiQcy od zakorlczenia naboru. Dokumenlacja
zprzeprowadzonego postgpowania rekutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okres

5 lat od przekazania ich do archiwum

zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie

przydatnoSci przez Archiwum Panstwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane

w

ramach

posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane bEdq przez ok-res 25 lat od daty zakoftczenia sprawy,
a po tym okesie zostan4 przekazane do Archiwum Paistwowego.

5.

Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz
podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania. usuniqcia danych
osobou ych. ograniczenia 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 przed

8. W

zwi4zku

z

jej cofniEciem.

przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo

do organu nadzorczego, ktorym

jest

do wniesienia

skargi

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9- Podanie przez Pani{Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest

obowi4zkowe.

Ich niepodanie skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq./Pana innych danych jest
dobrowolne.
10. Dane osobowe nie bqd4 podlegaty zautomatyzowanemu

Bialystok,2O2l

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

-02-04

Prezvde

Tad

iasta

laski

