
Ogloszenie Nr 60 tZt
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

podinspektora u' Biurze Rady Miasta

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. ul. Slonimska I

2. Wvmagania niezbedne:

ob),watelstwo polskie,
wyksztalcenie tuqyzsze,

pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralnoSi za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo

skarbowe.

3. Wvmagania dodatkowe:

znajomoS6 zagadnieh z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w

ustaw: o samorz4dzie gminnym, o samorz4dzie powiatowym, o pracownikach samorz4dowych.

Kodeks postgpowania administracyjnego, Kodeks wyborczy, Statut Miasta Bialegostoku
oraz rczporz4dzenia w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej";

do6wiadczenie w pracy w administracji publicznej;

umiejgtno6i obslugi komputera (pakiet MS Office);
umiejgtnoSi pracy w zespole;

samodzielno56, komunikatywno56;

umiejgtno66 analitycznego mySlenia.

4. Wvmasane dokumentv

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne

przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni praw

pubticznych, klauzula zgody kandydata na przetwuzanie 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 obowiqzuj4cymi przepisami

prawa" - zloione na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabtir na stanowiska urzgdnicze";
kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokumentri*:

Termin: do dnia..JC..g.ru.cy'.nir:t ,r' c'L/'/ r.
Miejsce: aplikacje nalezy sklada6 w Punkcie Informacvinvm Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,

ul. Slonimska 1 lub drosa cztow na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska 1,a

15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4: BKP-I.210.60.2021

oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Miasta".

1. Funkcie podstawowe wvkonvwane na stanowisku:

- obsluga organizacyjna Rady,

- wykonywanie czynnoSci zapewniajqcych Przewodnicz4cemu Rady kierowanie jej pracami.

- zapewnienie pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu,

- realizac.ia spraw zwi4zanych z wyborami lawnik6w do sqd6w powszechnych,

- wykon),wanie zadai zwiqzanych z wyborami powszechnymi oraz wyborami do rad osiedli.



6. Warunki pra na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3000 - 3200 zl.

7. Informacie dodatkowe

l4' miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskolnik zatrudnienia os6ba

niepelnosprownych w jednoslce, u, rozumtenlu przep$orl o rehabilitacj i zawodowej
i spolecznej .oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprtrwnych, u,ynosil po i60k.
Kandvdaci soelniaiqcv wvmasania niezbedne zostanq Dowiadomieni o term inie koleineso etaou
naboru te lefonicznie lub drosa eleklroniczna.
Oferty kandydatdw zlozone po terminie (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w sposdb inny ni2
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce odpowiedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydat6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainlereso*one
w ciqgu miesiqca od dnia zakoiczenia procedury naboru (oo podaniu numeru konkursu.

za okqzaniem dowodu tozsumolci) - po wczeiniejszym uTgodnieniu telefonicTnym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczeg1lowe zasady postgpowonia z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostalyw $ l9 Zarzodzenia wev)ngtrznego Nr 6l/18 Pre4,denta
Miasla Bialesostoku z dnia 19 crudnia 2018 r. w sDrowie szczeP1lowvch zasad i trvbu

a

przeprowadza u naboru na wolne stanov,iska urzednicze, w tym kierownicze slanov'iska
urzednicze

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z alr. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia21 kwietl:.ia2016 r.

w sprawie ochrony os6b ftzycmych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrelaywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UELl19 22016

r., str. l, sprost. Dz.lJn.UE-L 127 z2018,stt.2) (w skrocie,,RODO"), informujE, i2:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

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

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai siE z lnspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok, rel.85-8'19-79-79, e-mail: bbi@um.bialvstok.ol.

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postlpowania rekutacyjnego na podstawie przepis6rr

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Poliryki Spolecznej

z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisow ustawy z dnia 2l listoPada 2008 r.

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do an.6 ust I lit a) RODO (w zakesie m.in.

danych do kontaktu, danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 9 ust I RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacj i bgd4 przechotywane przez okres miesiqca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, ktdre zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgdq przechowywane przez okres trzech miesiQcy 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 nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatnoSci

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

do spraw naboru, przechowywane bqd4 przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy, a po tym okresie zostanq

przekazane do Archiwum Palistwowego.



5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

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

osobowych. ogran iczen ia przetu arzania.

7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi z prawem

przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofiriqciem.

8. W zwi4zku z ptz.elwatzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, kt6rymjest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez PaniqlPana danych osobowych wynika z przepisdw ustawy i jest obowiqzkowe. Ich niepodanie

skutkuje brakiem udzialu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq-/Pana innych danychjest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bialystok, 2021 - 12 - 11
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