Ogloszenie Nr

4/ tZt

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
podinspektora ds. prrygotowania inwestycji
w- Depafiamencie Inwestycji
UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l. Funkcie

podstawowe wykontrvane na stanowisku:

w zakresie zam6wieir publicznych na opracowanie
dokumentacji projektowej planowanych inwestycji oraz ich realizacjg,
przygotowywanie um6w o prace projektowe i na wykonanie rob6t budowlanych.
przygotowywanie do podpisu um6w oraz ewentualnych aneks6w do tych um6w,
prowadzenie wszelkich spraw zwi4zanych z przygotowaniem inwestycji. a w szczeg6lnoSci
pozyskiwanie niezbgdnych warunt6w zasilania, decyzji administracyjnych, uzgodniefi i opinii
potrzebnych do otrzymania pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia rob6t
budowlanych, a tak2e weryfikowanie rozliczei wykonawc6w i podwykonawc6w rob6t
budowlanych.
przygotowywanie dokument6w

2. Wymaqania niezbedne:

obywatelstwo polskie;
wyksztalcenie wyZsze: budownictwo, inZynieria Srodowiska, architektura;
pelna zdolnoS6 do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;
niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umy5lne przestgpstwo
skarbowe.
3. Wvmagania dodatkowe:

znajomoSi zagad en z zakesu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lno6ci przepis6w
ustaw: Prawo budowlane, Prawo zam6wiei publicznych, o samorzqdzie gminnym.
o pracownikach samorzqdowl,ch, Kodeks postEpowania administracl jnego, oraz rozporzqdzenia
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie.
4. Wymagane dokumentv:

list motl"wacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestEpstwo ricigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoici do czynno5ci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych, 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 obow-i4zuj4cymi przepisami
prawa" zloZone 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
umiejgtnoSci i wiedzg.
5.

Termin i mieisce skladania dokumentriw

Termin: do dnia,l.l..lt zcJt.z.t.4..202l r.
Miejsce: aplikacje nale2y sklada6 w Punkcie Informacvinym Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
ul. Slonimska I lub drosa pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1.
15 - 950 Bialystok w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem ofefty sygnaturq: BKP-1.210.47.2021

oraz dopiskiem: ,rNab6r na stanowisko podinspektora ds, przygotowania

inwesrJ'cji

w Departamencie Inwestycji".
6.

Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okre3lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2800 - 3000 21.
7.

Informacie dodatkowe:

o
c
.
o
o

W miesiqcu poprzedzaiqq)m datg upublicznienia ogloszenid wskatnik zatrudnieniu osdb
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisriw o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zdtrudnianiu os(5b niepelnosprawnych, r4)ynosil pg!!ig|L%
Kand),daci spelnia.iqqt wvmagania niezbgdne zostana powiadomieni o terminie koleinego elapu
naboru telefonicznie lub droga elektronicznq.
Ofert! kandydat6w zloione p9 ]gllLiLig (liczy sig data wpltwu do Urzgdu!), w sposib inny ni2
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymagary)ch dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uvzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty crplikacyjne kandydatdw mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresottane
w ciqgu miesiqca od dnia zakohczenia procedury naboru (po podaniu numeru konkursu.
za okazaniem dowodu to1samo:ic po wczeiniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczegdlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
nq oglaszane nabory okrellone zostaly w { 19 Zarzqdzenia wewngtrznepN! l5L l!-P!9zt!k!llg
Miosta Bialesostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. v, sprawie szczes1lowlch zasad i trybu
Drzeprowadzania na
urzgdnicze.

Klauzula informacljna dla kandydat6rv do pracy

Zgodnie z art. l3 ust.

I

i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b hzycznych w zwiqzku z przetwarzanierr, danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Utz. UE Ll 19 22016

r., str.

1, sprost.

l.

Dz. Urz. UE. L 127 22018, str.

(w skr6cie ,.RODO"), informujE, i2:

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

2.

2)

l,

Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

l5-950 Bialystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mo2na kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony Danych:
Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska

3.

jest

l.

l-5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl

Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego na podstawie przepis6w
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia

l0

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

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust
danych do kontaktu, danych osobowych, o ktorych mowa w art. 9 ust

4.

Dane osobowe zgromadzone

w

obecnym procesie rekrutacj

i

I

I lit

2l

listopada 2008 r.

a) RODO (w zakresie m.in.

RODO).

bgd4 przechowywane przez okres miesiaca

od zakoiczeniu procesu rekutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bEd4 przechowywane przez okres trzech miesigcy od zakofczenia naboru. Dokumentacja
z przeprowadzonego postepowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobor.r,e bgdzie przechowywana
przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastQpnie zostanie poddana ocenie przydatnosci

przez Archiwum Pafstwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji

do spraw naboru, przechowywane bgdq przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a po rym okresie zostanq
przekazane do Archiwum Paristwowego.

5.

Dane nie bEd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzaria.

6.

Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usuniEcia danych
osobo\ ych. ograniczenia przetwarzania.

7.

Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplyrvu na zgodnosc z pra\lem
przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8.

W zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kt6rym

9.

jest

Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie pruez Par,i4lPar,a danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowiEzkowe. Ich niepodanie
skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq/Pana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok, 2021 -09 -
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