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Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
podinspektora w Zarz4dzie Dr6g Miejskich
UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I

l.Funkcie nodstawowe wv konvwane na stanowisku:
prowadzenie bazy danych koszt6w inwestycyjnych,
wyliczanie koszt6w realizacji inwestycji,
przygotowywanie porozumieri, dotyczqcych rcalizacji wsp6lnych inwestycji ze sp6ldzielniami
mieszkaniowymi, wsp6lnotami, Wodociqgami Bialostockimi Sp. z o.o. i innymi gestorami sieci.
wystawianie referencj i wykonawcom,
wsp6lpraca przy przygotowywaniu zaloLeh do plan6w budZetowych.
sporz4dzanie sprawozdari z wykonania bud2etu,
sporzqdzanie informacji o utrudnieniach w ruchu,
przygotowywanie informacji i analiz, dotycz4cych inwestycj i drogowych,
wsp6lpraca z departamentami przy opracowywaniu branZowych program6w inwestycyjnych.
2. Wvmagan ia niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wy2sze,
pelna zdolnoS6 do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo
skarbowe.
3. Wvmagania dodatkowe:

znajomosi zagadniefl z zakresu podanego w ogloszeniu o naborze. a w szczeg6lnosci przepisow
ustaw: Prawo budowlane, o drogach publicznych, o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (specustawa drogowa), Kodeks postqpo\rania
administracyjnego, o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorzqdowych,
co najmniej trzyletni star2 pracy,
praktyczna umiejgtnoSi obslugi pakietu MS Office. w szczeg6lnoSci: arkusza kalkulacyjnego
Microsoft Excel,
umiejEtno56 planowania i dobrej organizacji czasu pracy'
umiejgtnoSci analityczne,
umiejgtnoSi sporz4dzania pism urzgdowych,
sumiennosd, terminowosi, rzetelnos6, odpowiedzialno56. komunikatywnosi oraz umiejgtnosi
pracy w zespole.
.1.

Wym agane dokumentv

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralno5ci za umy3lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umydlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacj i w brzmieniu:
..Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenla Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze. zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
p.a*a" zloilone na druku dostgpnl'm do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
iublicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":

kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg oraz - ewentualnie - staz pracy.
5.

Termin i mieisce skladania dokumentriw:

Termin: do dnia.&l. k u fc /. n i*.zlzt r.
Miejsce: aplikacje nalezy skladai do s
nki
dawcze w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 lub droqa Docztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1. 15 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4:
BKP-1.210.12.2021 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Zarz4rlzie Dr6g

-

-

Miejskich".
6.

Warunki Dracy na stanowisku

Pierwsza umowa o pracA zawarta bgdzie na czas okre3lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 - 3000 21.

7. Informacie dodatkowe:
W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznieniu ogloszenia wskainik zatrudnienia osdb
niepelnosprawnych w jedmtstce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacii zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnospruwnych, wynosil powviei 6 %.
Kandydaci spelniai qcy wymapania niezbe dne zoslana powiadomieni o terminie koleinego etapu
naboru telelbnicznie luh drogq elektroniczrul.
Oferty kandydatdw zlo2one pg-lElltiltig (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w sposdb inny niz
okrellony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumenttiw lub niebgdqce odpowiedziq

a

a

na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydat614, mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakonczenia procedury naboru (.po podaniu numeru ko
po wczeiniejszym uzgodnieniu telefonicznym
za okazaniem dowodu to2samoscr
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.
Szczeg1lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgd4cymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w $ l9 Zrtrzadzenia u,ew nelrznepo Nr 61/18 Prezydenta
Miasta Bialecostoku z dnia 19 crudnia 2018 r. w sprawie szczegit lowvch zasad i trvbu
przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzednicze, w tym kierownicze stanQyitLq
urzqdnicze

a

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie

zart.l3 ust. I i 2 rozporz4dzeniaParlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dma2'7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z ptzety,tarzariem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
r., str.

l,

l.l l9

z 2016

Dz.lJrz.L)E.L l2'1 22018. str.2) (w skr6cie ,.RODO'), informujg, i2:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

sprost.

l.

w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

l,

l5-950 Biaiystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai siE z lnspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski

w

Bialymstoku,

ul.

Slonimska

l, l5-950 Bialystok, tel.

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

bbi@um.bialystok.pl.

3.

Dane osobowe b9d4 przetwarzane
przepisow ustawy

w celu przeprowadzenia

postgpowania rekrutacyjnego na podstawie

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

Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy 7 dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust
RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych. o kt6rych mowa w afi. 9 ust

4.

Dane osobowe zgromadzone

w obecnym

I

I lit a)

RODO).

procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres miesiqca

od zakoiczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia b9d4 przechowywane przez okres fzech miesigcy od zakoriczenia naboru. Dokumentacja
z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osoborve bgdzie przechouywana

przez okes

5 lat od

przekazania

ich do archiwum zakladowego,

a nastqpnie zostanie poddana ocenie

przydatnoSci przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetvtarzane
posiedzenia
a po

5.

Komisji

w

ramach

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakonczenia sprawy,

tym okesie zostanq przekazane do Archiwum Paistwowego.

Dane nie bgdq 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, usunigcia danych
osobolt I ch. ograniczenia przetr.r arzan ia.

7.

Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych. bez wplywu na zgodno6i
z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed

8-

jej cofnigciem.

W zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kt6rymjest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie przez Pani4/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy

ijest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Pani4lPana innych danychjest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie b9d4

Bialystok. 2021

podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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