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Ogloszenie Nr g?ll9
Dyrektor Bialostockiego O$rodka Sportu i Rekreacji
oglasza nab6r na stanowisko:
st. referent ds. organizacji imprez (l etat)

I.

Funkcje podstarvowe wykonyrvane na stanorvisku:
- organizolvanie imprez sportowl,ch i rekreacyjnych OSrodkaerazzleconychzzewn4trz.;
- opracowywanie i organizacja obiegu informacji dotyczqcych imprez;
- koordynacja ogohr dzialan zwi4zanych z wybranymi dysclplinami Bialostockiej
Ligi Sportu;
- inicjowanie i organizowanie akcji promocyjnych oraz rozny'ch form reklamy dotycz4cych
organizacji imprez;
- sporz4dzanie prograrnow i kalkulacji wstEpnych imprez wlasnych i zleconych z zewn4trz;
- organizowanie prawidlowego obiegu dokumentow i informacji dotycz4cych zakresu
zajmowanego stanowiska.

II.

Wymaganianiezbgdne:

- obywatelstwo polskie;
- niekaralno$c za urny$lne przestqpstwo dcigane z oskarzenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe ;
- nieposzlakowana opinia;
- pelna zdolnoSc do czynnoSci pravinych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;
- wyksztalcenie $rednie i 4 letni staz pracy lub wyksztalcenie wy'zsze i 2 letni staz pracy.

IIL Wymagania dodatkowe:
- kreatywnoSi, elastycznoSi, inicjatyrva i dynamika
- znajomo6i program6w $rodowiska Windows;
- zdolnofci interpersonalne

w-

dzialaniu;

i umiejqtno$c pracy w zespole;

- dyspozycyjno$i;
- mile widziane doSwiadczenie zwi4zane z organizacj4 imprez sportowych, w tym dla dzieci
i mlodzieZy.

lV.

Wymagane dokumenty:
- kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych posiadane wyksztatcenie i staz pracy;
- kwestionariusz osobowy lub CV;
- list motywacyjny;
- o$wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- oSwiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych i niekaralnoSci za umy$lne
przestEpstrvo $cigane z oskarheniapublicznego lub urnySlne przestqpstwo skarbowe;
- ofwiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych do cel6w rekmtacji w brzmieniu
..[4/yraictm zgodg na przelwarzanie moich danych osobotvych przez Bialostocki Oirodek
Sporttr i Rekreacji na potrzeby przeprov;adzenia pracedury naboru na stanawisko st. referent
ds.

organizacji imprez, zgodnie z obowiqzuiqcymi przepisumi

pruwt"

uprawnienia, o ktorym jest mowa
r,v aft. 13 a Ust. 2 Ustawy z dnia 19 sierpntaT}l I r. o zmianie ustawy o sluzbie cywilnej or&z
niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183) jest zobowi4zany da zlohenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu pot''w'ierdzaj4cego stopierl niepelnosprawnoSci.
V. Termin i miejsce skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladad w zamkniEtych kopertach w siedzibie
Bialostockiego O$rodka Sportu i Rekreacii. ul. Wl6kiennicza 4, p%k6j 204, Dzial Kadr
i Sprarv Pracowniczych od dnia .4,g,...lirtop"d* 2019 r. rlo {.8.,..lirtopada 2llg r.
z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko: st. referent ds. organizacji imprez"
VI. Warunki pracy na stanowisku:
- pierwsza umowa o pracE bEdzie zawarta w r,vymiane I etatu. na czas okre$lony do 6 m-cy,
z obowi4zkiem odbycia sluzby przygotowawczej;
- wynagrodzenie zasadnicze za I etat w przedziale 2 500 - 2800 zl onz dodatek stazowy
zgodnie z regulaminem wynagadzania BOSiR;
- praca administracyjna - biurowa;
- praca przy monitorze ekranowym powyZej polowy dobowego wymiaru czasu pracy;
- na stanowisku pracy nie rvystqpujq czynniki szkodliwe dla zdrowia,
* praca frzyczna zwi4zana z podnoszeniern ciqzardw (konstrukcje pneumatyczne
rvykorzystywarre podcz as organiz acj i imprez rekreacyj nych) .
VII. Informacje dodatkowe:
W miesi4cu poprzedzaj4cym datg upublicznienia ogloszenia wskaZnik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnienia os6b niepeinosprawnych, wynosil ponieej 6 %.;

Uwaga! Kandydat, kt6ry zamrerza skorzystai

z

kandydaci spelniaj4cy niezbEdne wymagania zostan4

powiadomieni

o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drog4 elektroniczrt4;

- oferty kandydat6w zlozone po terminie ( liczy sig data wplywu do BOSiR), w spos6b inny
niz okre$lony w ogtoszeniu, bez kompletu wymaganych dokument6w lub niebEd4ce
odpowiedzi4 na ogloszony nab6r, nie bqdq uwzglEdniane w prowadzonym postgpowaniu;
dokumenty aplikacyjne kandydat6w mog+
odbierane osobi$cie przez osoby

byi

-

w

ci4gu miesi4ca od dnia zakonczenia procedury naboru, za okazaniem
dowodu tozsamo6ci w Dziale Kadr i Spraw Pracowniczych, ul. Wl6kiennicza 4, pokoj 204.
Po tym czasie zostan4 komisyjnie zniszczone;
- w przypadku duzej liczby z\o2onych ofert, po odrzuceniu ofert nie spetniaj4cych wymogow
zainteresowane

form al nych dopus zcza

si

g m ozl iwoS

KLAZULA INFORMACYJNA

D

i prueprow

adzenia testu.

O OGLOSZEN REKRUTACYJNYCH

:

art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
r. w sprawie ochrony os6b fizyczrrych w zwi4zku zprzetwaruaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektyuy 95l46lWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.22016 r. Nr
1 19, str. 1) - dalej RODO informuj g, i2;
Zgodnie

z

20161679 227.A4.2016

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bialostocki OSrodek Sportu
i Rekreacji w Bialyxuslsku (15-a65) majqcy st+,ojq siedzibg przy ul. Wokiennicza 4 (dalej
,,My", ,,BOS|R" lub ,,Adminisffator"), reprezentowany przez Dyrektora (BOSiR);
2) kontakt do powolanego inspektora ochrony danych w BOSiR: iod@bosir.bialystok.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
na stanowisko st. referent ds. organizacji imprez napodstawie art" 6 ust. I lit. a RODO,
na podstawie PanilPana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe bEdq przechowywane przez okres I miesi4ca po zakoriczenia
procesu rekrutacji;
5) posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tre$ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia ptzetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. OSwiadczenie o cofniEciu zgody na
przetwarzanie danych osobolvych wymaga jego zlolenia w formie pisemnej na adres
BOSiR lub elektronicznej na adres rnailowy: iod@bosir.bialystok.pl, ;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza
przepisy RODO; Biuro Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2,

1)

7)

00-193 Warszawa;
podanie przez Pana/Pani4 danych osobowych jest dob'rowolne, ale konieczne dla cel6w

nut4zarrych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji
ds. organizacji imprez,

na stanowjsko st,

referent

tlrreicpl BoSiR

,AJWp,u
Bialystok, dnia 2019-ll-
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