0gloszenie

Nr/b

121

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab15r na stanowisko:
podinspektora w Departamencie Komunikacji Spolecznej
UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l.Funkcie Dodstawowe wv konywane na stanowisku:
aktr.ralizacja, monitorowanie i zarzEdzanie (techniczne, graficzne. funkcjonalne) portalem
miej skim rvrvrv.bial,vstok.pl,
wykonyw'anie czynnoSci zwi4zanych z dostgpnoSci4 c-vfrow'4 wrvrv.bial stok
pomoc techliczna w realizacji medialnej konferencji prasowych.
uczestniczenie w prowadzeniu profili Miasta w mediach spolecznoSciowych,
kreatywny udzial w tworzeniu i realizacji promocyjnej wizji Miasta.
2. Wvmaqania niezbedne:

-

obywatelstwopolskie,
wyksztalceniewy2sze,
pelna zdolno5i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne przestgpstwo
skarbowe.

3. Wymaqania dodatkowe:

znajomoSi zagadnieri z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepisow
ustaw: Prawo prasowe, o prawie autorskim i prawach pokewnych, Kodeks postgpowania
administracyjnego, o samorzqdzie gminnym, o samorzqdzie powiatowym, o pracownikach
samorz4dowych, o dostEpnoSci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot6w
publicznych,
umiej gtnoSi zarzqdzania stron4 intemetow4,
znajomoSi obslugi porlali spolecznoSciowych,
wiedza o mieScie Bialystok,
znajomoSi wytycznych WCAG 2.1,
znajomoSi CMS, jgzyka html,
umiejgtnoSd pracy pod presjq czasu oraz szybkiego reagowania na zmiany,
umiejgtno56 pracy w zespole oraz szybkiego przyswajania informacji,
zainteresowanie zagadnieniami zwiqzanym\ z funkcjonowaniem Bialegostoku.
zaangalowanie, inicjatywa, kreatywno56, samodyscyplina, dokladnoSi, samodzielnoSi.
4. Wvmasa ne dokumentv

list moty,r,v'acyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralnorici za umy6lne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu:
,.Wyrazam zgodg na przelwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby
przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzEdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami
prawa" - zloZone 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 potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg.
5.

Termin i miei sce skladania dokument6w:

do an;a,/z/. CtCf. 4 Cd...2021 r.
Miejsce: aplikacje nale2y skladai do skrzynki podawczei w siedzibie Ur zgdu Miejskiego
w Bialymstoku. ul. Slonimska 1 lub droga rrocztowa na adres: Urz4d Miej ski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem olery sygnaturq:
BKP-I.210.23.2021 oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora w Departamencie
Komunikacji Spolecznej".
Termin :

6.

.

Warunki p racv na stanowisku

Pierwsza umowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 - 3000 zl.

7. Informacie dodatkowe:

W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia u,skttnik zatrudnienia osbh
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumtentu przeptsolr: o rehabilitacji zartodov,ej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych, u,y nosil powyiei 6 %.
Kan
act s lnia
ania niezb dne zostan
owiadomieni o terminie kole ne oet
nabrtru telefonicznie lub drogq elektroniczna.
OJbrty kandydat6w zlolone pg1!91y1!4!9 (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w spos6b innl' ni:
olreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq

a

o
a

na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowuniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainleresowane
odaniu numeru konkursu
w ciqgu mie,siqca od dnia zakoficzenia procedury naboru
po wczeiniejszym ux,godnieniu telefonicznym
za okazaniem dowodu to2samoici
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zost{tnq komisyjnie zniszczone.
Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w !\ l9 Zorzqdzenia wewnetrznego Nr 6l/18 Pre4,denta
Miasta Bialegostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sDrawie szczesdlotuych zasad i trvbu
przeDrowadzania naboru na wolne stanowiska urzednicze. w nm kierovtnicze stanowiska
urzgdnicze

a

a

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z atr'. 13 ust.

I

i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnta 27 kwietnta2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osoborych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogrilne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll19 22016
r., str.

l,

sprost. Dz.

t.

Uu. UE. L 127 22018,

str.

2)

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

Administratorem ?ani/Pana danych osobowych

jest

Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, l5-950 Bialystok.

2.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski

w

Bialymstoku,

ul.

Slonimska

l,

l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail:

bbir@um.bialystqk Bl.

3.

Dane osobowe bgd4 przetwarzane
przepisow ustawy z dnia

w

celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie

26 czetwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rczporz4dzenia Ministra Rodziny,

Pracy

i Polityki Spoiecznej z dnia l0 grudnia 201 8 r. w sprawie dokumentacj i pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia

2l

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

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

I lit

I RoDO).

a)

4.

Dane osobowe zgromadzone

w obecnym

procesie rehutacj

i

bgdq przechowywane przez okres miesi4ca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakofrczenia naboru. Dokumentacja
z przeprowadzonego postgpowania rekutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechouywana

przez okes

5lat od przekazania ich do archiwum

zakladowego.

a

nastgpnie zostanie poddana ocenie

przydatnosci przez Archiwum Paistwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
posiedzenia

Komisji

w

ramach

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy,

a po tym okresie zostan4 przekazane do Archiwum Paistwowego.

5.

Dane nie bgdq udostgpniane Podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz
podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6.

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

7.

Mo2e Pani/Pan

w dowolnym

czasie wycofai zgodQ na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnosi

z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed

8.

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

9.

jej cofnigciem.

jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez ParjdPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy

ijest obowi4zkowe. lch niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq/Pana innych danych jest dobrowolne.
[0. Dane osobowe nie bEd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok,202l
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