Ogloszenie Nr //3

l2l

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab16r na stanowisko
podinspektora w Departamencie RachunkowoSci
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska 1

l.Funkcie oodstawowe wvko nvw ane na stanowisku
sprawdzanie poprawnoSci i kompletnoSci dokument6w finansowo-ksiggowych,
obsluga finansowo-ksiqgowa wydatk6w i dochod6w Miasta,
windykacja nale2noSci pienigZnych,
sporz4dzanie sprawozdari budzetowych,
prowadzenie kasy Urzgdu.
2. Wymagania niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyZsze: ekonomiczne, administracyjne lub wy2sze magisterskie oraz ukonczone
studia podyplomowe z zakresu rachunlowoSci,
pelna zdolnodi do czynno(ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wymaqania dodatkowe:
znajomoS6 zagadnieri z zakresu wlmaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w
dochodach jednostek samorz4du
finansach publicznych,
ustaw: rachunkowoSci,

o

o

o

terl.torialnego, o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacja podatkowa, Kodeks
postgpowania administracyjnego. Kodeks cywilny, o samorz4dzie gminnym, o pracownikach
samorz4dowych oraz rozporz4dzef Ministra Finans6w w sprawie: szczeg6lowej klasyfikacji
dochod6w. wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodz4cych ze 2r6del
zagranicznych; sprawozdawczoSci budzetowej; rachunkowodci oraz plan6w kont dla budZetu
pafstwa, bud2et6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budZetowych,
samorz4dowych zaklad6w- budZetowych, paiistwowych funduszy celowych oraz pafistwowych
jednostek budZetowych, maj4cych swoj4 siedzibE poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
doSwiadczenie zawodowe w administracii publicznei z zakresu ksiggowoSci;
znaiomoSi obslugi komputera (pakiet MS Office);
dokladnoSi, komurikatyu'noSt.
4. Wvmagan e dokumentr

:

list motywacyjnyt kwestionariusz osobou,y lub cv: oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralnoici za umySlne przestgpstw-o Scigane z oskarZenia publicznego lub umy3lne
przestqpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni prau''
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
.,WyraZam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenla Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami
prawa" zloLone na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg oraz - ewentualnie staZ pracy.
5. Termin i mieisce skladania dokumentr5w:

Termin: do dnia. /O..m.otrr.a+.....2021 r.

Miejsce: aplikacje nale2y skladai do skrzynki podawczei w' siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 lub drosa pocztowa na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska l, 15 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oztTaczeniem ofefty sygnaturE:
BKP-1.210.13.2021 oraz dopiskiem: ,,Nabr5r na stano{'isko podinspektora w Departamencie
RachunkowoSci.
6.

Warunki p racv na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okre6lony do 6-u miesigcy z uynagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 - 3000 21.

7. Informacie dodatkowe:

o
.
o
c

t

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upuhlicznienia ogloszenid wskainik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jetlnostce, w rozumieniu przepisdw o rehobililocji zawodov)ej
i spolecznei oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, wynosil powviei 6 %.
Kand))daci spelniaiqc! wymasania niezbgdne zo
naboru telefonicznie lub drogq elektroniczno.
Oferty kandydatiw zlo,one pg l!!!!Li!!ig (liczy sig data wpfiiwu do Urzgdu!), w spos1b inny niz
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokument}v, lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty dplikacyjne kandydat6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
y) ciqgu miesiqcu od dnia zakoltczenia procedury naboru (po podaniu numeru konkursu,
za okazaniem dowodu toisamoici) po teczei iejszym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po lym czasie zostanq komisyinie zniszczone.
Szczegdlowe zasady postgportunia z dokumentami bgdqcymi oroz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostoly w I l9 Zarzqdzenia wewngtrznego Nr 6l /18 Pre4tdenta
Miasta Bialesostoku z dniq 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczeg(ilov,))ch zosad i trybu
przcprowadzonio nab
urzednicze.

Klauzula informac na dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z

ut. l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 z dnia 2'7 kw ietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniern danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L I l9 z 2016
r.. str. 1, sprost. Dz.llrz.tJE. L 127 22018,

L

(w skr6cie ,,RODO"), inlbrmujq, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobou,ych
w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

str.2)

l,

Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

l5-950 Bialystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych
Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska

3.

jest

l,

moZna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail bbi@um.bialvstok.ol

Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust

danych do kontaktu, danych osoboulch, o kt6rych mowa w art. 9 ust

4.

Dane osobowe zgromadzone

w

I lit a) RODO (w zakesie m.in.

I RODO).

obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres miesiqca

od zakorlczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zosta! wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechotywana

przez okres 5 lat

od,

przekazania ich do archiwum zakiadowego, a nastEpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji
do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okes 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a po tym okesie zostan4
przekazane do Archiwum Paistwowego.

5.

Dane nie bgd4 udostQpniane podmiotom innym, niz upo\aa2nione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzaria.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych
osoboul ch, ogran iczenia przetwarzania.

7. Moze

Pani/Pan

w dowolnym czasie wycofai

zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi

z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed

8.

W zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kt6rym

9-

jej cofnigciem.

jest

Prezes UrzQdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pani{Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Pani4-/Pana innych danych jest dobrowolne.
[0. Dane osobowe nie bgdq podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok. 2021 - 04 -

)L

Prezvdent
Tadeusz

sta

skolaski

