Ogloszenie

Nr.,

/21

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na trzv stanowiska:
podinspektora w Departamencie Obslugi Urzgdu
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l.

Funkcie nodstawowe w kon

ane na stanowisku

prowadzenie rozliczeri kosa6w administrowania budynkami Urzgdu Miejskiego;
dekretowanie faktur wedlug klasyfikacji bud2etowej;
obliczanie podatku VAT do odliczenia;
rejestrowanie faktur, rachunk6w, um6w i zam6wien oraz innych dokument6w ksiggowych
w podsystemie informatycznym;
prowadzenie spraw zwi4zanych z zapewnieniem Radzie Miasta i pracownikom Urzgdu
materialno - technicznych warunk6w pracy, w tym bieZ4ce zakupy na potrzeby departament6w;
wykonywanie czynnoSci techniczno - uslugowych zwi4zanych z obslugq sesji Rady Miasta
oraz realizacjE przez organy Miasta funkcj i reprezentacyjnych;
prowadzenie spraw zwi4zany ch z realizacj4 zam6wieri publicznych na dostawy Srodk6w
czysto3ci, ustugi introligatorskie, konserwacjg i renowacjg ksi4g meldunkowych oraz
dokument6w z teczek osobowych, dostawg wody 2r6dlanej oraz artykul6w spoZywczych.
2. Wvmasania niezb edne:

obywatelstwo polskie,
wyksaalcenie wyZsze,
pelna zdolnoSi do czynno3ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne pzestqpstwo
skarbowe.
3. Wvmasania dodatkowe:
znajomod6 zagadniei z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnojci przeptsow
ustaw: Prawo zam6wieri publicznych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych'
o samorz4dzie gminnym, o samorzqdzie powiatowym, o pracownikach samorz4dowych. Kodeks
postgpowania administracyj nego,
znajomoSi klasyfi kacj i bud2etowej.
doSwiadczenie zawodowe w administracji publicznej,
biegla znajomosi obslugi komputera (pakiet MS Office), urzqdzeri biurowych oraz sprz9tu
l4cznoSci bezprzewodowej i przewodowej,
kreat).lvnose, umiejgtnosi planowania i organizacj i pracy, rozwiazywania problem6w oftv pracy
w zespole,
komunikatywnoSi, obowipkowo56 oraz samodzielnoSi.
4. Wvmaga ne dokumentv:

list mot].\ryacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv: oswiadczenia: o posiadaniu ob1'watelstwa polskiego,
oSwiadczenie o niekaralno6ci za umy5lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
pubticznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacj i w brzmieniu:
,,W1"-u. zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowiTuj4cymi przepisami
prawa" - zlo;aone 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 dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg.

5.

Termin i mieisce skladania dokumentriw

Termin : do dnia. 6. /.a lcg.

o ..2021 r.
Miejsce: aplikacje nut"zy st ladai do skrzynki podawczei w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, ul. Slonimska I lub droga Docztowa na adres Urzad Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturq:
BKP-I.210.3.2021 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na trzy stanowiska podinspektora w Departamencie
Obslugi Urzgdu".
6. Warunki pra

na stanot isku:

Pierwsza umowa o praca zawarta bgdzie na czas oke5lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 - 3000 zl.

LJE&tgi@ewg:
o ll'

miesiqcu poprzedzojqcym datg upublicznienia ogloszenia wsk)inik zatrudnienia osdb
niepelnosprrunych w jednostce, v) rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zowodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil pgyligilL%:
Kandldaci spelniaiqc.v w))magonia niezbgdne zostana powiadomieni o terminie kole.ineqo elapu
naboru telefonicznie lub droeq elektronicznq.
Oferty kandydatdw zlozone po terminie (liczy sig data wp$wu do Urzgdu!), w spos6b inny niZ
ol<reilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumenl|w lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowoniu.
Dokument! aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqco od dnia zakoriczenia procedury naboru (oo podaniu numeru konkursu.
za okazaniem dowodu toasamoici - po wczeiniejszlm uzqodnieniu telefonicznvm nr tel.:
85-869-60-85. 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w $ l9 Zarzqdzenia wewn?trzneso Nr 6l /18 Pre?denta
Miasta Bialesostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. w sprawie szczesblowvch zasad i trlbu
orzeprowadzania naboru na wolne stqnov,iska urzgdnicze. w Nm kierownicze slanowisko

.
.
o
t

urzednicze.

Klauzula informacl'jna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie

zan.l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia21 kwietnia20l6 r.

w sprawie ochrony os6b frzycmych w zwi4zku z przetwa'zariem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
r., str.

l,

Ll19 22016

L 127 22018, slr.2) - (w skocie ,,RODO"), informujQ, iz:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

sprost. Dz. Urz. UE.

l.

w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

l,

l5-950 Bialystok.

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

Urzqd Miejski

w

Bialymstoku,

ul.

Slonimska

l,

l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79,

e-mail:

bbi@um.bialystok.ol.

3.

Dane osobowe bgd4 przetwarzane
przepis6w ustawy

I lit

2l

postgpowania rekrutacyjnego na podstawie

z dnia 26 czet\yca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny,

i Polityki Spolecznej
z dnia

w celu przeprowadzenia

z dnia l0 grudnia 2Ol8 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w

listopada 2008

r.

Pracy

ustawy

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

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 rekrutacji bgd4 przechowywane przez

okes

miesiqca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesiqcy od zakohczenia naboru. Dokumentacja
z

przeprowadzonego postgpowania rekutacyjnego zawieraj qca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

przez okres

5 lat od przekazania ich do archiwum

zakladowego,

a

nastgpnie zostanie poddana ocenie

prrydatnosci przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane

w

ramach

posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoticzenia sprawy,
a po

5.

tym okresie zostanq przekazane do Archiwum Paistwowego.

Dane nie bQdq udostQpniane podmiotom innym, ni2 upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz
podmiotom, kt6rym dane zostaty powierzone do przetwarzania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych
osobor,q ch. ograniczenia przetwarzania.

7.

MoZe Pani/Pan

w dowolnym

czasie wycofai zgodg na przetwaruanie danych, bez wplywu na zgodnosi

zptawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

8. W

zwi4zku

z

przetwarzanienr danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo

do organu nadzorczego, ktdrym

9.

jest

do wniesienia

skargi

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobo*ych.

Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wynika

z

przepis6w ustawy

i jest

obowi4zkowe.

Ich niepodanie skutkuje brakiem udziatu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq./Pana innych danych jest
dobrowolne.
10. Dane osobowe nie bpd4

Bialystok,2O2l

podlegaiy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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