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Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabt6r na stanou'isko:
podinspektora r.r' Departamencie Prezydenta Miasta
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l. Funkcie podstawowe w'ykonylvane
prowadzenie spraw

z

na stanowisku

zakesu wsp6lpracy migdzynarodowej,

w tym spraw

zwiqzanych

z uczestnictwem Miasta w instl'tucjach migdzynarodowych;
przygotowywanie wyjazd6w zagranicznych Prezydenla oraz innych przedstawicieli Miasta;
sporz4dzanie sprawozdari i zestawien dotycz4cych zakresu prowadzonych spraw
oraz inicjowanie nowych form wsp6lpracy migdzynarodowej :
prowadzenie postgpowaf o udzielanie zam6wieri publicznych;
kompletowanie dokumentacji i archiwizacja;
wsp6lorganizacja spotkari, uroczystoSci i wizyt;
wsp6lpraca z podmiotami zewngtrznymi w zakresie tlumaczefi ustnych oraz pisemnych;
realizacja biez4cy ch zadafi zleconych przez przelo2onego.
2. Wymasa nia niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyzsze o kierunku lub specjalno5ci'. zarz4dzanie, stosunki migdzynarodowe.
migdzynarodowe stosunki gospodarcze lub pokrewne;
pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestQpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umyslne przestqpstwo
skarbowe.

Uvsae@:
-

-

znajomoSi zagadnief, z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w
ustaw: o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorzqdowych. Kodeks postEpo\ ania
administracyjne go, RozporzEdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia l8 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych;
znajomoSd jgzyk6w obcych: angielskiego i rosyjskiego;
znajomoSd obslugi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urzqdzeri biurowych;
kreatywnoii, otwarto6i, komunikatywnoSd, wysoka kultura osobista;
umiejgtnoSd: pracy w zespole, pod presj4 czasu, planowania i organizacji pracy oraz pracy
przy kilku projektach jednoczeSnie;
samodzielnoS6, dokladnoSi, systematycznoS6;
dyspozycyjnoS6 w godzinach popoludniowych i w weekendy;
doSwiadczenie w pracy w administracji publicznej.

4. Wvma gan e doku m en tv

list motyrvacyjny; kwestionariusz osoboury lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadizenie o niekaralnodci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni pra*
publicznych. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
,,WyraZam zgodE na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzinia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
prawa" - zlo1one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
iublicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":

kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg.
5. Termin i mieisce skladania dokumentriw:

Termin: do ania. 1,9. tJ.rz.e,/n iel...zozz r.
Miejsce: aplikacje naleZy sklada6 w Punkcie Informacyinvm Urzgdu Miejskiego w- Bialymstoku.
ul. Slonimska 1 lub d39g4..ry!q4 na adres: Urzqd Miejski w-Bialymstoku, ul. Slonimska l.
l5 - 950 Biaiystok-w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem ol'erty sygnaturq: BKP-L210.55.2022 oraz
dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora w Departamencie Prerydenta Miasta".
6.

Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza nmowa o pracQ za\ tarta bgdzie na czas okre(lony do 6-u miesiEcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3100 - 3300 21.
7.

Informacie dodatkowe:

c

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upuhlicznieniq ogloszenia wskainik zatrudnienio osdb
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis1u, o rehahililocji zawodowej
i spolecznei oraz zotrudnianiu os()b niepelnosprau,nych, wynosil pgyylpj..1ffu

o

Kandydaci spelniaiqc:l tq,magania niezbgdne zostanq oowiadomieni o lerminie koleinego etapu
naboru tele-fonicznie lub drotlq elektroniczna.
Oferty kandydatdw zlo2one U) lielrrylnle (liczy sig data wplywu tlo Urzgda!), w sposdb inry, nii
olcreilony w ogloszeniu, bez kompletu v)ymaganych dokument(tw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty dplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresovane
v) ciqgu miesiqca od clnia zakoriczenia procedury naboru (po podaniu numeru k
za okazaniem dowodu toisamoici) - po wczefniejsz.ym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczeg1lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcynti odpou'iedziq
na oglaszane nabory oAreilone zostab) w $ 19 Zarzqdzenia wewngtrznetlo Nr 6l/18 Pre4)dentu
Miasta Biqlesostoku z dnia 19 grudnia 20lB r. w sprawie szczer!1lov,ych zasad i tr.vbu
przeDrou'udzania naboru na wolne stanowiska urzgdnicze. \r tym kierou,nicze slanowiska
urzednicze.

.
o
o

Klauzula informac na dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z an.

l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

w sprawie ochrony osrib fi,zycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych

20161679 z dnia27 kwietnia

iw

l,

r.

sprawie swobodnego przeply*u

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzEdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UF
r., str.

20l6

I

119 7

)Ol6

Dz.tJrz.lJE.L l2'7 22018, str.2) (w skt6cie ,.RODO"), infbrmujg, i2:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku. Urz4d Miejski

sprost.

l.

w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

l,

l5-950 Bialystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowat sig z Inspektorem Ochrony Dan)'ch:
Urz4d Miejski w Biatymsroku, ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl.

3.

Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepisow

ustawy zdnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

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

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

I

RODO).

2l

listopada 2008 r.

I lit a) RODO (w zakresie

rn.in.

4.

Dane osobowe zgromadzone

w

obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowywane przez okres miesiaca

od zakonczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakofczenia naboru. Dokumentacja
z przeprowadzonego postgpowania rekutacyjnego zawierajqca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana
przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

przez Archiwum Paristwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji
do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy. a po tym okresie zostanq
przekazane do Archiwum Panslwowego.

5.

Dane nie b9d4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotonl.

ktdrym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6.

Przysluguje Pani,/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania. usunigcia danl'ch
osobowych. ograniczenia przetwarzania.

7.

Mo2e Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wptywu na zgodno6i z prawem
przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed je.j cofnigciem.

8.

W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie przez PanidPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowiqzkowe. Ich niepodanie

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

podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok, 2022 - Og - OG
BNT MI1{S1A
'Ra.fal
Pil

dn

tak

e-,

