Ogloszenie

Nr

2

lZt

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko
podinspektora w Departamencie Gospodarki Komunalnej
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l.Fulkcie podstawowe wykonlrvane na stanowisku
wykonywanie zadari publicznych, okreSlonych w regulaminie organizacyjnym Urzgdu
Miej skiego w Bialymstoku, a w szczeg6lnoici: naliczanie i weryfikacj a oplat za usiugi wodne,
prowadzenie postgpowan administracyjnych, utrzymanie obiekt6w gminnych;

nadz6r nad sprawnym przebiegiem prac
na prowadzenie ww. prac na rzecz Miasta.

i

realizacj4 um6w zawartych

z

Wykonawcami

2. Wymaqania niezbqdne:

obywatelstuo po lsk ie.
wyksztalcenie WZsze z zakresu: inZynierii Srodowiska, ochrony Srodowiska, budownictwa.
administrac.ji,
pelna zdolnoSi do czynnodci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.
niekaralnoSi za przestqpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.
3. Wymagania dodatkowe:
znajomoSi zagadnieri z zaksesu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w
ustaw: Kodeks postgpowania administracyjnego. o samorz4dzie gminnym, Prawo wodne,
o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach, Prawo zam6wien publicznych, o finansach
publicznych, o pracownikach samorz4dowych.
minimum dwuletnie doSwiadczenie zawodowe,
umiejEtnoSc planowania i dobrej organizacj i pracl .
umiejgtnoSi obslugi urzqdzeri biurowych. komputera w zakesie pakietu biurowego oraz
przetwarzania danych,
samodzielnoSi, odpowiedzialno56, terminowo56, komunikatyw-no56.
,1.

Wymaqane dokumentv:

list motywacyjny; kwestionariusz osobony lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
o5u,iadczenie o niekaralnoSci za umy6lne przestgpstvr,o Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestqpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
,.Wyra2am zgodg na przetu'arzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprow.adzenia procedury naboru na stanou'isko urzEdnicze, zgodnie z obowiEzuj4cymi 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 potu,ierdzaj 4cych posiadane
umiejgtno(ci i wiedzq oraz - ewentualnie - staZ pracy.
5.

Termin i mieisce skladania dokument6w

Termin: do dnia.J6. nnrca......2021 r.

Miejsce: aplikacje nale2y skladai do skrzynki rrodawczei w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bial1'mstoku, ul. Slonimska 1 lub droga pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku.
ul. Slonimska 1. 15 950 Bial1'stok - *, zamknigtej kopercie, z oznaczeniem of'erll sygnatura:

BKP-I.210.8.2021 oraz dopiskiem: ,,Nabrlr na stanowisko podinspektora
Gospodarki Komunalnej".

w

Departamencie

6. Warunki pracv na stanowisku
Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 - 3000 zi.

7. Informacie dodatkowe:

o
.
o
o

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia osdb
niepelnosprawnych w .jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu ost)b niepelnosprawnych, wynosil powvZei 6 t%.
Kandydaci spelniaiqcy wymasania niezbgdne zostanq powiadomieni o termi
nab oru t e I efonicznie I ub dr o gq e I e ktr onic znq.
Oferty kandydatt5w zlo2one pg_!917a!a!9 (liczy sig dato wp$wu do Urzgdu!), w sposrib inny ni2
okreilony w otlloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumenttiw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyine kandydat6u, mogq byt odbierane osobi{cie przez osoby zdinteresovtane

zakoltczenia procedury naboru (Do podoniu numeru
za okazaniem dowodu loisamoici) po wczeiniejs4ym uzgodnieniu telefonicxnym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po l)m czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczegdlowe zasady poslgpottanid z dokumentami bgclqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane rutbory okreilone zostaly w $ 19 Zarzqdzenia wewngtrznego Nr 6l/18 Prezydenta
Miosta Bialegostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sorau,ie szczegdlov,ych zasad i trybu
przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzgdnicze, w Nm kierownicze stunowiska
urzgdnicze.

w ciqgu miesiqca od dnia

o

Klauzula informacyjna dla kandydat6lv do pracy

Zgodnie z art. t3 ust.

I

i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 20 l6 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetviatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (o96lne rozporz4dzrnie o ochronie danych) (Dz. Utz- UE Ll19 22016
r., str.

l,

sprost.

l.

Dz.Urz.UE.L 127 22018, str.2) (w skrocie ,,RODO'), informujg, iz:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych
w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

I, l5-950

jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

Bialystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z lnspektorem Ochrony
Danych: Urz4d Miejski

w Biatymstoku, ul. Slonimska

l,

l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, 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 rczporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacjipracowniczei, przepis6w ustawy z
dnia 21 listopada 2008
ust

r.

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

I lit a) RODO (\ry zakresie

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 okres miesiqca

od zakohczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

z

przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawierajEca Pani/Pana dane

osobowe

bqdzie

przechowywana przez okes

5 lat od

przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie

poddana ocenie przydatnodci przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane

w

ramach posiedzenia

Komisji

do spraw naboru. przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty

zakoriczenia sprawy, a po tym okresie zostan4 przekazane do Archiwum Paistwowego.

5.

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

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych. prawo do sprostowania, usuniEcia danych
osobowych. ograniczenia przetwarzania.

7

.

Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycolai zgodq na przetwarzanie danych, bez wptywu na zgodnoic
z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

8.

W zwi4zku z p"zetwa'raniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. kt6rym

9.

jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wynika

z

przepisow ustawy

i

jest obowiqzkowe. [ch

niepodanie skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez PaniQ/Pana innych danych jest
dobrowolne.

10. Dane osobowe nie

bEd4 podlegaty zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok, 2021 - 03 - Ab
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