Ogloszenie

Nr y' l2l

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
referenta w Zarz4dzie Bialostockiej Komunikacj i Miej ski ej
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l.

Funkcie nods tawowe wvkonvwane na stanowisku:
prowadzenie gospodarki magazynowej, a w szczeg6lnoSci:
o przyjmowanie towaru - sprawdzanie zgodnoSci dostarczanego towaru (np. bilety, druki,
karty miej skie) z dokumentacj4,
. zl.bezpieczenie touaru w magazynie.
. wydawanie towaru - elektroniczne i frzyczne,
. informowanie o zasobach magazynowych i koniecznodci uzupelnienia zapas6w,
inwentaryzowanie,
r ewidencjonowanie naleZnoSci pienig2nych i wystawianie dokument6w sprzedazy,
o prowadzenie dokumentacj i magazynowej.
r obslugiwanie magazynowych i sprzedaZowych system6w informacyjnych.
zastgpstwo w sekretariacie Zarz4dl Bialostockiej Komunikacj i Miej skiej.

2. Wvmagania niezbgdne

obywatelstwo polskie,
zwi4zane z rachunkowoSci4
wyksztalcenie minimum Srednie, preferowane profilowe
lub ksiggowoSci 4, oruz co najmniej dwuletni staz pracy (w przypadku posiadania wyksztalcenia

-

Sredniego),
pelna zdolnoSi do czynno6ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestQpstwo
skarbowe.

3. Wvmasania dodatkou'e:
znajomoS6 zagadniefr z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepisow

ustaw: o finansach publicznych, Kodeks postqpowania administracyjnego. o samorz4dzie
gminnym, o pracownikach samorzqdowych,
minimum dwuletnie doiwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
znajomo56 praktyk i zasad ksiEgowych oraz zagadnieh handlowych,
kreatywnoSi, umiejgtnoSi planowania i organizacji pracy. rozwi4zywania problem6w oraz pracy
w zespole,
komunikatywnoS6, obowi4zkowoSi i samodzielnoSi.
dobra znajomo56 obslugi komputera oraz biurowych program6w Microsoft Office.
umiejgtno6i obslugi urzqdzeri biurowych.
4. Wvmagan e dokumenty:

list motyvracyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oSwiadczenie o niekaralno5ci za umydlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
pubticznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacj i w brzmieniu:
,,Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowiqzuj4cymi 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 imych dokument6w potwierdzaj 4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg oraz ewentualnie - staz plegy.
:

Termin: do ania...2..LU lgga...202l r.
Miejsce: aplikacje nalezyv skladai do skrzynki podawczei w siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 lub droqa pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1. 15 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4:
BKP-I.210.1.2021 ortz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko referenta w Zarz4dzie Bialostockiej

Komunikacji Miejskiej".
6. Warunki p racv na stanowisku
Pierwsza umowa o pracg zawarta bEdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 - 3000 zl.

7. Informacie dodatkowe:

c

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskalnik zutrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zdtrudnianiu osdb niepelnospruwnych, wynosil pgglpi..1ffu

o

Kandvdaci soelniqiqcy wymapania niezbgdne zostanq oowiadomieni o lerminie kole.inego elapu
naboru tele.fonicznie lub droga elektronicznq.
Oferty kandydatdw zlozone g2_]191mjn!e (liczy sip data wplywu do Urzgdu!), w spos(tb inny ni1
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym poslgpowaniu.
Dokumenly aplikocyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobilcie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoitczenia procedury naboru (po psdgnJu- n !119!u L9!i ,,ry!.
za okezoniem dowodu tozsomoici - oo wczeinieiszym uzgodnieniu telelbnicznvm nr lel.:
B5-869-60-85. B5-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyinie zniszczone.
Szczeg1lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w li 19 Zarzadzenia wewnetrznego Nr 6l/18 Prezvdenta
Miasta Bialegostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczeg6lowych zasad i lrvbu
przeprowaazania nat
urzgdnicze.

c
.
o

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z ari.

l3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 2'7 kwietnia 2016 r'

w sprawie ochrony os6b ltzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogrilne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz.
r., str.

l,

sprost. Dz. lJrz.lJE.

l.

L

127 22018. str. 2)

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

Administatorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski
w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

-

Urz.llE Ll19 22016

l,

l5-950 Bialystok.

W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai

Urzqd Miejski

w

Bialymstoku,

ul.

Slonimska

l, l5-950

siQ

z Inspektorem Ochrony Danych:

Bialystok,

tel.

85-879-'19-79, e-mail:

bbi@um.bialystok.pl.

3.

Dane osobowe bgdE przetwarzane
przepis6w ustawy

ipolityki

w celu przeprowadzenia

postepowania rekrutacyjnego na podstawie

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

Spolecznej

z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w

Pracy

ustawy

z dnia

2l

lislopada 2008

r.

o pracownikach samorzEdowych oraz na podstawie zgody. stosownie do

art.6 ust

I

lit a) RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o ktorych mowa w art. 9 ust I RODO).

4.

Dane osobowe zgromadzone

w obecnym

procesie rekrutacji b9d4 przechowywane przez okres miesiqca

od zakoiczeniu procesu rekrulacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakoiczenia naboru. Dokumentacja
z przeprowadzonego postgpowania

przez okres

rekrutacyjnego za\ryierajEca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana

5 lat od przekazania ich do archiwum

zakladowego,

a

nastgpnie zostanie poddana ocenie

przydatnoSci przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe ptzetwarzate

w

ramach

posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakofczenia sprawy,
a po

5.

tym okesie zostanq przekazane do Archiwum Paistwowego.

Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz
podmiotom, ktorym dane zostaty powierzone do przelwarzania.

6.

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

7.

Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na pvetwavanie danych. bez wplywu na zgodnoSi
z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej colirigciem.

8. W

zwiqzku

z

przetwarzaniem danych osobowych przysfuguje Pani/Panu prawo

do organu nadzorczego, ktorym

9.

jest

do wniesienia

skargi

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych wynika

z

przepisow ustawy

i jest

obowiEzkowe.

Ich niepodanie skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq./Pana innych danych jest
dobrowolne.
10. Dane osobowe nie bgdq

Bialystok, 2021 -

podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

0l - )A

Prezy dent
Tadeu

asta

skolaski

