ogloszenie Nr /4 21
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
inspektora w Departamencie Prezydenta Miasta
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

l.Funkcie nodstawowe

konywane na stanowisku:

prowadzenie spraw zwi4zanych z uczestnictwem Miasta w organizacjach samorzqdu
tery4orialnego, szczeg6lnie w Unii Metropolii Polskich oraz Zwiag.ku Miast Polskich pod
wzglgdem technicznym,
obsluga kancelaryjno-biurowa. prowadzenie kalendarzy m.in. spotkaf i konferencji,
przygotowywanie zestawieri i analiz sarnorz4dowych na potrzeby przedstawicieli Miasta,
wsp6lorganizacja spotkari, uroczystoSci i wizyt inicjowanych przez Referat,
realizacja bieZ4cych zadari zleconych przez przeloionego.
2. Wvmasania niez bedne

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wy2sze magisterskie z zakresu nauk spolecznych, w co najmniej jednej
z dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji spolecznej i mediach, nauki o polityce
i administracj i, nauki prawne, oraz co naimniei trzyletni staz Dracy.
peina zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wymasania dodatkowe:

-

znajomoS6 zagadnieh z zakresu wymaganego na wr.r'. stanowisku, a w szczeg6lno6ci przepis6w
o samorzqdzie gmirmym, o pracownikach samorz4dowych, Kodeks postEpowania
administracyjnego, oraz Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r.

ustaw:

w

-

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych;
znajomoS6 baz danych dotyczqcych statystyk spoleczno-ekonomicznych (krajowych
i zagranicznych) oraz samodzielno66 w pozyskiwaniu i formulowaniu zestawieir oraz wniosk6w;
znajomoSi obslugi komputera (pakiet MS Office) i urz4dzen biurowych;
umiejgtnoSci: pracy w zespole i pod presjq czasu, planowania i organizacji pracy, poszukiwania
rozwi4zai nieliniowych i prognozowania. pracy przy kilku projektach r6wnoczeSniel
do5wiadczenie w pracy w administracji publicznej;
znajomoS6 jgzyk6w obcych;
dyspozycyjnoSi do pracy w godzinach popoludniowych i w weekendy;
keatywnoSi, otwarto56, komunikatywnoSi, wysoka kultura osobista;
samodzielno6i, dokladnoS6 i systematycznoSi.

4. Wvmagane dokumenty:
list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obyw-atelstwa polskiego.
o6wiadczenie o niekaralnoici za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umy3lne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prau,nych i korzystaniu z pelni praw
publicznych. klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
.,Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenla Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami
prawa" zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabrir na stanowiska urzgdnicze":

kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj 4cych posiadane
umiejgtno6ci i wiedzg oraz staz pracy.
5.

Termin i mieisce skladania dokumentriw

Termin: do dnia./Q.. nn<i.a....2021
r.
\J

Mieisce: aplikacje nalezy skladai dp_gltrylts_@Zgi * siedzibie Urzgdu Miejskiego
w Biaiymstoku. ul. Slonimska I lub droqa poczto\{a na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku.
ul. Slonimska 1. 15 950 Bialystok w zamknigtej kopercie. z oz.naczeniem ofefiy sygnatur4:
BKP-1.210.14.2021 oraz dopiskiem:,,Nabr5r na stanowisko inspektora w Departamencie
Prerydenta Miasta.
6.

Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracQ zawarla bgdzie na czas okredlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3000 - 3200 zl.
7.

lnformacie dodatkowe:

o
.
o
.
o

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszeniu wska,nik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnyslt yt .iednostce, w rozumieniu przepisdw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych, wynosil pgy2lgj..!fu
Kandydaci spelniaJqcy wvmagan
naboru tele.fttnicznie lub drogq elektronicznq.
Oferty kandydatiw zloione po terminie (liczy sig data wpfiiwu do Urzgdu!), lt spos()b inny nii
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prot,adzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydat(tw mogq byt odbierane osobiicie przez osohy zainteresowane
w ciqgu miesiqco od dnia zakoriczenia procedury naboru (t:to podaniu numeru konkursu,
zo okazaniem dotrodu toisamo:;ci) po wczeiniejszlm uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-B69-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zoslanq komisyjnie zniszczone.
Szczeg6lowe zasady postgpowania z dokumentami bgd4cymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostuly w ji l9 Zarzqdzenia wev,netrzneso Nr 6l /18 Pre4,denta
lt'liusta Bialcgostoku z dnia I 9 grudnia 2018 r. u .snrov ie szczepolow-vch zosdl i trvhu
przeDr7t4tadzania n
urzednicze.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgo

rie

z afi. l3 ust. t

i2

rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 201616'79 z dnia27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. [JE Ll19 22016
r., str. 1, sprost. Dz.lJrz.UE.L 127 22018,

l.

(w skrocie ,,RODO"), informujq, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobouych
w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

str.2)

l,

Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

l5-950 Bialystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai si9 z Inspektorem Ochrony Danych:
Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska

3.

jest

l,

15-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79. e-mail bbi@um.b ialvstok.Dl

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

2l

listopada 2008 r.

o pracownikach samorzqdowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust
danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust

4.

Dane osobowe zgromadzone

w

I

I lit a) RODO (w

zakresie m.in.

RODO).

obecnym procesie rekrutacji bqdq przechowywane przez okes miesiqca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, ktore zostaly 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 przechowywana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastEpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

przez Archiwum Panstwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji
do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoriczenia sprawy, a po tym okresie zostanE
przekazane do Archiwum Paistwowego.

5.

Dane nie bgdq udostgpniane podmiotom innym, ni2 upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom.

ktorym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych
osobor.r

7.

1

ch. ograniczen

Moze Pani/Pan

il

przetuarzania.

w dowolnym czasie wycofai

zgodE na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi

z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed

8.

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

9.

jej cofnigciem.

jest

Prezes UrzQdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez PaniElPara danych osobowych rvynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe. lch niepodanie
skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Pani4/Pana innych danych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bgdq

podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym profilowaniu.

Bialystok, 2021 - 04 - 28
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