
Ogloszenie Nr 15 nz
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:
podinspektora w Zarzqdzie Bialostockiej Komunikacji Miejskiej

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1

l. Funkcie podstawowe wykonywane na stanowisku:

administrowanie i eksploatacja urzEdzei i system6rv inlormatycznych zwi4zanych z systemem
biletowym. a w szczeg6lnoSci biletu elektronicznego i platnoSci mobilnych;
obsluga strony internetowej. publikacja inlbrmacj i i komunikat6w, opracowywanie cennik6w
i obwieszczeii o uprawnieniach do ulg. regulamin6w przewozu, material6w informacyjnych.
nadz6r nad informacjami dotycz4cymi BKM na innych stronach internetowych i ich rveryfikacja
oraz ewentualne poprawki we wsp6lpracy z osobami odpowiedzialnymi za ich pron'adzenie;
przygotowywanie projekt6w odpowiedzi na skargi, w-nioski. petycje i postulaty naplywajqce
od pasa2er6w;

nadz6r nad realizacj4 obecnie obowiqzuj4cych um6w dotycz4cych tablic informacji
pasaZerskich, kasownik6w i biletomat6w;
inicjowanie i koordynacja przedsigwzigd sluZ4cych integracji system6u' informatycznych
wykorzystywany ch przez miejski transporl publiczny;
analiza prasy technicznej i literatury specjalistycznej oraz zapoznawanie sig z ofertami firm
proponuj4cych innowacj e w zbiorowym transporcie miejskim, analiza i ocena przydatnoSci
Iy ch rozwi4zai oraz przedstawianie ich zainteresou,anym;
spraw-dzanie i werylikacja faktur pod k4tem zgodnoSci z zawartq umowq oraz
ich przechowywanie.

3. Wymaqania dodatkowe:

znajomoSi zagadnieri z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6n
ustaw: Prawo przewozowe, o publicznym transporcie zbiorowym, o finansach publicznych.
Kodeks cywilny, Kodeks postgpowania cywilnego, Kodeks postgpowania administracyjnego.
o samorz4dzie gminnym, o pracownikach samorz4dowych;
znajomo56 sieci transportu publicznego na obszarze dziaialnoici Bialostockiej Komunikacji
Miejskiej;
umiejgtnoSi obslugi i przetwarzania baz danych;
biegla znajomoSi Microsoft Excel znajomodi tabel przestawnych, tworzenie i zarzqdzanie
makrami;
podstawowa znajomoSi program6w graficznych, np. CorelDRAW, GIMP;
umiejgtnoSi kreatywnego mySlenia i rozwi4zywania problem6w;
komunikatywnoSi, samodzielnoSi, obowi4zkowoSi, umiejgtnoS6 pracy w zespole;

umiejgtnoSi analitycznego mySlenia i samodzielnego podejmowania decyzii.

2. Wymagania niezbedne:

- obywatelstwopolskie;
wyksztalcenie wyZsze preferowane o kierunku: inZynieria transportu, logistyka, inflormatyka.
elektronika:

- pelna zdolnoSd do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;
niekaralnoid za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

4.-lilreggUp_dskc4gnq:
list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
oSwiadczenie o niekaralno5ci za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestQpstwo skarbowe, o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu z pelni praw



publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do cel6w rekrutacji r,l' brzmieniu:
..Wyrazam zgodE na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta Bialegostoku na potrzeby

przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzEdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami

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

umiejgtnodci i wiedzg.

5. Tcrmin i miei sce skladania dokument6w

ferm i n : do ania.. // I nr dn,,. Qt.. .......2022 r.
Mie.jsce: aplikacje naYe2y sktadai w Punkcie Informacvinvm Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
ul. Slonimska I lub droga Docztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l.
l5 - 950 Biaiystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem ole(l sygnatur4: BKP-1.210.75.2022
oraz dopiskiem: ,,Nabrir na stanowisko podinspektora *' Zarz4dzie Bialostockiej Komunikacji
Miejskiej".

6. Warunki rrract na stano* isku:

Pierwsza umowa o pracA zawarta bgdzie na czas okre6lony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 3300 3500 zl.

Klauzula informacyjna dla kandydat6n do pracy

Zgodnie zarl. l3 ust. I i2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia21 kwietnia 2016 r.

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Ll l9 z 2016

r.. str. f, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 22018, str. 2) - (w skr6cie ,,RODO'). informujg, iz:

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

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

2. W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaklowac sig z Inspektorem Ochrony Danych:

Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska l, I5-950 Bialystok. tel. 85-879-79-79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl

@jpiod.a!@e:
o ll' miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zotrudnienia osdb

niepelnosprownych t' jednostce, w rozumieniu przepisiu, o rehabilitucji zawodou,e.i

i spolecznej oraz :atrudnianiu osdb niepelnosprawnych, wynosil powviei 6 %.

o Kandvdaci spelnia.iqc'.v wvmaeunia niezbgdne zostanq oou'iadomieni o terminie koleineso etapu

noboru tele-fonicznie lub droso eleklronicznq.
o OferO kandydatdw zlo^one po terminie (liczy sig data wplywu do Urzgdu!1, u' sposdb inny nia

okreilony w ogloszeniu, bez kompletu u'ymaganych dokumentiu' lub niebgdqce odpou'iedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.

o Dokumenty aplikacyjne kandydatiw mogq byt odbierone osobiicie przez osoby zainteresowone
w c'iqgu miesiqca od dnia zakoy'tczenia procedury naboru (no podaniu numeru konkursu.

za okazaniem dowodu lo2samoici) po wczeiniejs4ym uzgodnieniu telefonicznym
nr tel.: 85-869-60-85, 85-869-65-12). Po tym czosie zostanq komisyjnie zniszczone.

o Szczeg1lowe zasady postgpov,ania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostuly w ! l9 Zarzadzenia weu,ngtrznego Nr 6I / I 8 Prezldenta
Miastd Bialegostoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sorav,ie szczes6lou'-vch zasad i lrvhu
Dr:eDrowadzanio noboru na u'olne stanov'iska urzgdnicze. u' Om kierou'nicze stanov'isk;a

urzgclnicze.



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

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

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

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) RODO (w zakresie m.in.

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

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgd4 przechowywane przez okres miesi4ca

od zakoiczenia procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci

do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okes trzech miesigcy od zakoriczenia naboru. Dokumentacja

z przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bEdzie przechowywana

przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego. a nastgpnie zostanie poddana ocenie przydatno3ci

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

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

przekazane do Archiwum Paistwowego.

5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niZ upowa2nione na podstawie przepis6w prawa oraz podmiotom,

kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysiuguje Pani/Panu prawo do dostepu do wlasnych danych, prawo do sprostowania. usunigcia danych

osobou ; ch. ogran iczenia prz etwar zania.

7. Mo2e Pani/Pan w dowolnym czasie wycofai zgode na przetwarzanie danych, bez wplywu na zgodnoSi z prawem

ptzetwarzar,ia. ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniEciem.

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

nadzorczego, kt6rym jest Prezes UrzEdu Ochrony Danych Osoborych.

9. Podanie pruez Pani4/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest obowi4zkowe. Ich niepodanie

skutkuje bmkiem udziafu w procesie rekrutacji. Podanie przez Paniq/Pana innych danych jest dobrowolne.

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

Bialystok. 2022 - 12 - lq
PREZIDEN IASTA
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