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Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nabr6r na trzy stanowiska
podinspektora w Departamencie Skarbu
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

1.

Funkcie podstawowe wy[94yy449 44s1!44qqip[q
prowadzenie postgpowai w sprawie sprzedaiy. przekazania w u21'tkowanie wieczyste
lub uZl.tkowanie nieruchomoSci, sprzedaZy nieruchomoici na rzecz u2Jtkownika wieczystego
nieruchomoSci oraz dokonywanie darowizny, zamiany nieruchomoSci stanowi4cych wlasnoS6
Miasta,
nabywanie nieruchomoSci na rzecz Miasta i korzystanie przez Miasto z prawa pierwokupu.

2. Wymagania niezbedne:

-

obywatelstwopolskie,
wyksztalcenie wyZsze o kierunku: prawo lub administracja,
pelna zdolno56 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z peini praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo dcigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestqpstwo
skarbowe.

3. Wymagania dodatkotryp:
znajomoS6 zagadniefi z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przeprsow

ustaw: o gospodarce nieruchomoSciami, o samorz4dzie gminnym, Kodeks cywilny, Kodeks
postgpowania administracyjnego, o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dr6g publicznych, o pracownikach samorz4dowych,
umiejEtnoS6 obslugi program6w komputerowych (m.in. pakiet MS Office),
samodzielnoSi, kreatywnoS6, odpowiedzialnoSi,
umiej gtno5ci analityczne.
komunikatywnoSi i umiejgtnoSi pracy w zespole,
umiejgtnoSi planowania i organizacji pracy wlasnej,
umiej gtno56 negocjacj i.
4. Wvmasane dokumen tv

list motl.lvacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oiwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestQpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolno5ci do czynno3ci praw-nych i korzystaniu z pelni praw
publicznych. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w' rekrutacji w brzmieniu:
..Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko :urzgdnicze, zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami
prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potu'ierdzaj4cych posiadane
umielgtnoSci i wiedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokumentriw:

Termin: do ania..l /.. /a./.ef.Q......2020 r.

Miejsce: aplikacje nale2y skladai w Punkcie Informacvinym lub Kancelarii Og6lnej Urzedu Mieiskiego
w Bialymstoku, ul. Slonimska I lub droe4 pocztoB'a na adres: Urz4d Miejski w Biatymstoku,
ul. Slonimska I, 15 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z ozraczeniem oferty sygnaturq:
BKP-I.210.13.2020 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na trry stanowiska podinspektora w Departamencie

Skarbu".
6.

Warunki p racv na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracA zawafia bgdzie na czas oke5lony do 6-u miesigcy z raynagrodzeniem brutto
w przedziale 2600 - 2800 zl.
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miesiqcu poprzedzajqcym dalg upublicznienia ogloszenia wskainik zalrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepistiw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zcttrudnianiu osdb niepelnosprownych, wynosi! pg!figilL%
Kandvdoci spelniajacv w),masania niezbedne zoslanq pou'iadomieni o terminie koleinego etaDu
naboru telefonicznie lub drosq ele ktronicznq.
Oferty kandydatitw zloione pgJlglullk @czy sig dala wplyt'u do Urzgdu!), tt spos(ib inny ni2
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych tlokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uv)zglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoficzenia procedury naboru (po Dodaniu numeru konkursu.
za okazaniem dou'odu toisamoic w Biurze Zarzqdzania Kadrami, ul. Slonimska l,
pokoj nr 3 12. Po lym czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.
Szczegdlowe zasady postgpot)anio z dokumentami bgtlqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly tu ! l9 Zarzqdzenia wewngtrzneso Nr 6I / I8 Prezvdenta
Miasta Biqlesostoku z dnio 19 srudnia 2018 r. w sprawie szczesilowvch zasad i trybu
ttzeorowadzania naboru na wolne stanowiska urzgdnicze. w tvm kierownicze stanowisktt
urzgdnicze.

Klauzula informacyjna dla kandydat6u' do pracy
Zgodnie

zan.l3

ust.

I

i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2'l kwietni^2016 t.

w sprawie ochrony os6b ftzycznych w zwi4zku z ptzetwarzarriem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. L)rz. UE Ll19

z 20l6 r., st. l,

l.

sprost. Dz. Urz. UE.

L

127 22018, str.

(w sk6cie.,RODO"), informujg, iz:

Adminishatorem Pani./Pana danych osobowych
w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

2)

l,

jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski

l5-950 Bialystok.

W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z lnspektorem Och-rony
Danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail:
bbi@um.b ial\ stok.Dl

3.

Dane osobowe bgd4 przetwarzane

w celu

przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjnego na podstawie

przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks ptacy oruz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy

i polityki Spolecmej z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. przepisow ustawy
z dnia 2

I

listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust

I lit a) RODO

(w zakresie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w axt 9 ust

I

RODO).

4.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacj

i

bgd4 przechowywane przez

okes miesiqca

od zakoriczeniu procesu rekutacji. Dane osobowe os6b, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zarudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoticzenia naboru. Dokumentacja

z

przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie

przechowywana przez okes

5 lat od

przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastlpnie zostanie

poddana ocenie przydatnosci przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzne
w ramach posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane bqdq przez okrcs 25 lat od daty zakonczenia
sprawy, a po tym okesie zostan4 przekazane do Archiwum Paristwowego.

5.

Dane nie b9d4 udostgpniane podmiotom innym, ni2 upowaZnione na podstawie przepis6w prawa oraz
podmiotom, kt6rym dane zostaty powierzone do przetwarzania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostQpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych
osobowych. ograniczenia przetwarzania.

'7.

Moze Pani/Pan w dowolnym czasie \alcofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodno(c
z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed

8. W zwi4zku z przetwaraniem danych osobowych przysluguje
do organu nadzorczego, ktorym

9.

jest

jej cofrtigciem.

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi

Prezes UrzQdu Ochrony Danych Osobo\aych.

podanie przez Paniq./Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy ijest obowi4zkowe. Ich niepodanie

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

10.

Bialystok.

Dane osobowe nie bEdq podlegaly zautomafyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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