
Ogloszenie Nr 4O122
Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

inspektora w Zarz4dzie Dr6g Miejskich
Urzgdu Miejskiego u' Bialymstoku. ul. Slonimska I

l.Funkcie Dodstawowe wykonvwane na stanon'isku

prowadzenie spraw zwi4zanych z:

o biel4cym ttrzymaniem dr6g,
c przelazdarni pojazd6w nienormatprinych,
r ewidenci4 grunt6w.

2. Wvmaga nia niezbcdne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wy2sze techniczne budowlane. inzlnieria sanitarna oraz co nal mniei trzvletni
staz pracy,

pelna zdolno56 do czynnodci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralnoSi za przestQpstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne przest9pstwo

skarbowe.

3. Wvmasan dodatkorve:

znajomosi zagadnieri z zakresu !\ymaganego na uvu. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepisow

ustaw: Prawo o ruchu drogowym, Prawo budowlane, o drogach publicznych, o samorz4dzie

gminnym, o pracownikach samorz4dowych, Kodeks postgpowania administracyjnego,

umiejgtnoSd obslugi urz4dzeri biurowych.

,1. Wvmasane dokumentv

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

oSwiadczenie o niekaralnoSci za umy6lne przestgpstwo Scigane z oskar2enia 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:

,,W1.ra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

prawa" - zlo2one na druku dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku - w zakladce: ,,Nab6r na stanowiska urzgdnicze":
kserokopia dyplomu wyzszej uczelni oraz kserokopic innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane

umiejgtnoSci i wiedzg oraz staz pracY.

5. Tcrmin i micisce skladania dokunrcql4l:

Termin: do ania.Jl. cC€ f A.ca!.....2022 r.
Miejsce: aptikacje nale2y skladai w Punkcie Informacvinvm Urzgdu Miejskiego u Biall'mstoku.

ul. Slonimska I lub droga pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l.
l5 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem oferty sygnaturq: BKP-1.210-1O.2022

oraz dopiskiem: ,,Nabt6r na stanowisko inspektora w Za'rzqdzie Dr6g Miejskich".

6. Warunki DracY na stanowiskq:

Pierwsza umowa o ptacg zawarta bgdzie na czas okreslony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto

w przedziale 3200 - 3500 zl.



7. Informacie doda!!l<ouc:

a W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznieniu ogloszeniu wskainik zatrudnienia os6h

niepelnosprawnych u' jednostce, w rozumieniu przepisriu, o rehabilitacji zutlodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu ostib niepelnosprawnych, u,yno.sil powvilei 6 %.

a Kandvdaci soelniaiacv u,ymasania niezbedne zoslana pov,iadomieni o terminie koleltl so eluDu

nahoru tele/bnicznie lub dro elekt rontczna.

Oferty kondydatdw zloione po terminie (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w spost5b inny ni:
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niehgdqce odpowied:iq
na ogloszony nabdr, nie bgdq uv,zglgdniane u, prowudzonym postgpov'aniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydat6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainleresov ane

w L'iqgu miesiqca od dnia zakoit:eniu Pro.'ed ry nubttru (po nodaniu numeru kttnkur;u.
za okazani m dotvodu lo,sctmoici po wcTeiniejszym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85,85-869-65-12). Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczeg6lowe zasady postgpowania z dokumentumi bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okrellone zostaly w $ l9 Zarz4dzenia u,cu'ng trzneso Nr 6l il8 Prezvdenta
Miasta Bialepostoku z dnia 19 srudnia 2018 r. w sprav,ie szczep6lov,ych zasud i t'vbu
DrzeDrowadza nia naboru na wolne stonowiska urzednicze, u, tym kierou'nicze sturutu'isktt
urzgdnicze

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do prac!

Zgodnie z art. l3 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2'7 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b ft4cmych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyektywy 95/46lWE (ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L I l9 z 2016

r., str. l, sprost. Dz- tJrz. UE. L 127 z 2018, str.2) (w skr6cie ,,RODO"), informujq, iz:

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

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

2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osoborych mozna kontaktowac sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I , l5-950 Bialystok, tel. 85-879-79-79, e-nraiI: bbi(@urn.bialt stok.pl

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

ustawy z dn ia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

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

o pracownikach samorzqdowych oraz na podstawie zgody. stosownie do art. 6 ust I lit a) RODO (w zakresie rn.in.

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

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji b9d4 przechouywane przez okres miesi4ca

od zakoriczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osob, ktore zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okes trzech miesiQcy od zakoiczenia naboru. Dokuntentacia

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 pnetwarzane w ramach posiedzenia Komis-ii

do spraw naboru, przechowywane bgd4 przez okres 25 lat od daty zakoiczenia sprawy. a po tym okresie zostan4

przekazane do Archiwum Panstwowego.

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

kt6rym dane zostaly powierzone do przet\larzania.

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

osobourych. ograniczenia przelwarzania.



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

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 jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani4lPana danych osobowych wynika z przepisow ustawy i jest obowi4zkowe. Ich 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,2022-06 Af
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