Ogloszenie Nr

96ltq

Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na dn a stanow iska:
podinspektora w Departamencie RachunkowoSci
Urzgdu Miejskiego w Biaiymstoku. ul. Slonimska I
1. Funkcie Dodstawowe u

}konvn ane na stanouisku:

sprawdzanie poprawnoSci i kompletnoSci dokument6w finansowo-ksiggowych.
obsluga finansowo-ksiggowa wydatk6w i dochod6w Miasta,
windykacja nale2noSci pienig2nych,
sporzqdzanie sprawozdai bud2etowych,
prowadzenie kasy Urzgdu.
2. Wymaga nia niezbedne:

obywatelstwo polskie,
wyksztalcenie wyZsze: ekonomiczne, administracyjne lub wy2sze magisterskie oraz ukoticzone
studia podyplomowe z zakresu rachunkowoSci,
pelna zdolno56 do czynno5ci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnosi za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestqpstwo
skarbowe.
3. Wl'masania dodatkowe:

znajomo5i zagadrrienz zakresu \\ymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w
ustaw: o rachunkowoSci; o finansach publicznych; o dochodach jednostek samorz4du
ter).torialnego; o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji; Ordynacja podatkowa; Kodeks
postgpowania administracyjnego; o samorzqdzie gmimym, o pracownikach samorzqdowych,
kodeks cywilny oraz rozporzqdzeri Ministra Finans6w w sprawie: szczeg6lowej klasyfikacji
dochod6w, wydatk6w, przychod6w rozchod6w oraz srodk6w pochodzqcych ze 2rodel
zagranicznych,; sprawozdawczoSci bud2etowej; rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu
paistwa, budZit6w jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek bud2etowych,
iamorz4dowych zaklad6w bud2etowych. paristwowych funduszy celowych oraz pafstwowych
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
.lednostek buizetowych maj,cych swoja siedzibg
doSwiadczenie zawodowe w administracji publicznej z zakesu ksiggowoSci'

i

umiejgtnoSd obslugi komPutera,

dokladnoSi, komunikatYwnoSi.
.1.

Wvmasane do kument\':

o po siadaniu obYwatelstwa Polskiego,
list motywacYjnY; kwestionariusz osobowy lub cv; o5wiadczenia:
umYSlne
przestQpstwo Scigane z oska rZenia publicznego lub
oSu'iadczeni eonl ekaralno6ci za umy5lne
czYnnoScr prawn ych i korzystaniu z Pelni Praw
p rzestgpstwo skarbowe, o Pe lnej zdolno3ci do
dan ych do cel6w rekrutacj i w brzmieniu:
pub licznych, klauzula zgodY kand vdata na przetwarzanie
na PotrzebY
dan ych przez PtezYdenta M iasta Bialegostoku
..Wy ra2am zgodg na Przetwarzanle moich
przeprsaml
urzqdnicze- zgodnie z obowi4zujqcYmi
ptzeprowadzenia Procedury naboru na stanowisko
Informacji
pobrania na stronie internetowej Biuletvnu
prawa " zloione na druku dostgP nym do
lv zakladce: Nabrir na stanowiska urzqdnicze":
"
Publiczn eJ Urzgdu Miejskiego w B ialvmstoku doku ment6w potwier dzal4cy ch posiadane
innYch
kserokoPie
oraz
uczelni
wyZszej
kserokopia dYP lomu
umiejgtnoSci i wiedzq oraz - ewen tualnie - sta'Z Pracy.

5.

Termin i mieisce sklad ania dokument6x

..2019 r.
Termin: do dnia..9.
Punkcie Informacyinym lub Kancelarii O s6lnei Urzedu Mieiskieso
Miejsce: aplikacje n
w Bialymstoku. ul. Slonimska lub drosa pocztowa na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku.
u[. Slonimska 1. 15 950 Bialystok w zamknigtej kopercie. z oznaczeniem oferty sygnatur4:
BKP-I.210.49.2019 oraz dopiskiem: ,,Nabrir na dwa stanowiska podinspektora w Departamencie
RachunkowoSci".

I

-

6.

-

Warunki pracv na stanowisku:

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2400 - 2600 21.

7. Informacie dodatko*

e:

lI/

a

miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisltw o rehabilitacii zawodowej
i spolecznej oraz zalrrulnianiu os6b niepelnosprawnych, wyno sil powvZei 6 %.
Kandydaci soelniai qcy wwnaPania niez bedne zostanq pou'iadomieni o te rminie koleineso elaou
naboru tele/bnicznie lub dropq elektronicznq
Oferty kandydat|w zlo1one po terminie (liczy sig data wplywu do Urzgdu!), w sposdb inny niz
okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentiw lub niebgdqce odpou'iedziq
na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydatiw mogq byt odbierane osobilcie przez osoby zainleresowane
iu numeru konkursu
w ciqgu miesiqco od dnia zakoficzenia procedury nabotu
za okazani em dowodu tozsamoici) w Biurze Zarzqdzania Kadrami, ul. Slonimska l,
pokdj nr 312. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczeg6lowe zasady poslgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi odpowiedziq
na oglaszane nabory okreilone zostaly w f 19 Zarzgdzenia wev,nelrzneg' o Nr 6l /l8 Prezvdenta
Miasta Bialepostoku z dnia 19 srudnia 2 018 r. w sprawie szczesdlov,vch zasad i trvbu
DrzeDrou'adzania na boru na wolne stanowiska u r:e dnicze. u' tym kierownicze starutwiska
urzgdnicze
Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z art. l3 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6'19 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE

Lll9

z 2016

L l2'7 22018. str. 2) - (w skrocie ,,RODO), informujE, iz:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski

r., str. 1, sprost. Dz. tJrz. UE.

l.

w Bialymstoku, ul. Slonimska

2.

l,

I

5-950 Biatystok.

W sprawach dotycz4cych ochrony danych osobowych mozna kontaktowai sig z Inspektorem Ochrony
Danych: Urzqd Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska I, l5-950 Biatystok, tel. 85-879-79-79. e-mail:
bbi@um.b ialvstok-pl

3.

Dane osobowe bgd4 przetwarzane

w celu

przeprowadzenia postEpowania rekrutacyjnego na podstawte

przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki spolecmej z dnia l0 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy
z dnia

2l

listopada 2008

r.

o pracownikach samorz4dowy-ch oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6

ustllita)RoDo(wzakresiem'in'danychdokontaktu,danychosobowych,oktorychmowawart.9ustl
RODO).

4.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji bgdq przechowl'wane przez okes miesiqca

od zakohczeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly wskazane jako kolejni kandydaci
do zatrudnienia bqd4 przechowywane przez okres trzech miesiEcy od zakohczenia naboru. Dokumentacja

z

przeprowadzonego postgpowania rekrutacyinego zawieraj4ca Pani/Pana dane

przechowywana przez okres

5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego.

osobowe

bqdzie

a nastgpnie zostanie

poddana ocenie przydatnosci przez Archiwum Paristwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane

w

ramach posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane bqd4 przez okres 25 lat od daty

zakofczenia sprawy, a po tym okresie zostanq przekazane do Archiwum Patistwowego.

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 dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia danych
osobowych. ograniczenia

7-

p rzet r.r

arza

n

ia.

Moze Pani,/Pan w dowolnym czasie wycofac zgodg na przetwarzanie danych. bez wptywu na zgodnoic
z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8. W zwi4zku z przetwarzaniem
do organu nadzorczego, kt6rym

9.

danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi

jest

Prezes UrzEdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez PaniqlPa\a danych osobowych wynika

z

przepis6w ustawy

i jest obowiqzkowe.

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.
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