
Ogloszenie N" 63 lt8
Prerydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r na stanowisko:

podinspektora w Departamencie Urbanistyki
(Referat Analiz i Informacj i Przestrzennej)

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska I

l. Funkcie oodstawowe konywane na stanowisku:

opracowywanie analiz i opinii doty czEcy ch zagospodarowania teren6w,
opiniowanie i weryfikacja akt6w o charakterze programowym w zakresie rozwoju
przestrzennego Miasta,
uczestniczenie w dzialaniach z zakesu rewitalizacji we wsp6lpracy z wlaSciwymi jednostkami
organizacyj nymi Urzgdu,
sporzqdzanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych oraz ich wizualizacji graficznych
i prezentacji multimedialnych,
przygotowanie oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu zam6wien publicznych, w tym
projekt6w um6w.

3. Wymasania dodatkowe :

znajomoSi zagadnieri z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczeg6lnoSci przepis6w
ustaw: Kpa. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorzqdzie gminnym,
o pracownikach samorz4dowych, Prawo zam6wieri publicznych oraz znajomo6i wewnEtrznych
regulacji w sprawie udzielania zam6wieri publicznych,
biegla obsluga komputera w zakresie pakietu MS Office i Auto CAD,
samodzielnod6 w podejmowaniu decyzji,
kreatywnoSi i umiejgtnoS6 pracy w zespole.

,1. Wymaqane dokumenty

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oiwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oSwiadczenie o niekaralnoSci za umy5lne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne
przestgpstwo skarbowe, oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystaniu
z pelni praw publicznych, klauzula zgody kandydata n przetvvtrzlnie danych do cel6w rekrutacji
w brzmieniu: ,,Wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych przez Prezydenta Miasta
Bialegostoku na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzgdnicze, zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami prawa". kserokopia dyplomu wyZszej uczelni oraz kserokopie innych
dokument6w potwierdzajqcych posiadane umiejgtnodci i wiedzg.

5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

rermin: do dnia. P..$.i t.l P 0 ! 9.l....zo].s r.
Miejsce: aplikacje naleZy sklada6 w Punkcie Informacyinym lub Kancelarii Os6lnei Urzedu Mieiskieso
w Bialymstoku, ul. Slonimska 1 lub drosa pocztowa na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku,
ul. Slonimska 1, 15 - 950 Bialystok - w zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4:

BKP.210.63.2018 oraz dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko podinspektora w Departamencie
Urbanistyki (Referat Analiz i Informacji Przestrzennej)".

2. Wvmagania niezbedne :

- obl.watelstwopolskie,

- wyksztalcenie WZsze o kierunku: architektura, urbanistyka,

- pelna zdolno5i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.

- niekaralnoS6 za przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestqpstwo
skarbowe.



6. Warunki pracy na stanowigkrr:

Pierwsza umowa o pracQ zawafia bgdzie na czas okreSlony do 6-u miesigcy z wynagrodzeniem brutto
w przedziale 2300 - 2500 zl.

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urzqd Miejski w Bialymstoku,

ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok,

tel.85-879-79-79. e-mail: bbiiounr.bialystok.pi

3. Dane osobowe s4 zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie zgody osoby, kt6rej dane dotycz4.

4. Pozyskane dane bgd4 przechowywane przez okes rekutacji oraz miesiEc po jej zakodczeniu/zatrudnieniu osoby

wylonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokument6w przez kandydata po zakoirczonej rekrutacji),

a nastQpnie oferty zlozone przez kandydat6w zostan4 komisyjnie zniszczone. Dane osob, kt6re zostaly wskazane

jako kolejni kandydaci do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech miesiQcy od zakonczenia naboru

lub zatrudnienia osoby wylonionej w trakcie naboru nastEpnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych

os6b, ich oferty zostan4 komisyjnie zniszczone. Protokoly z posiedzeri Komisji do spraw naboru posiadaj4 kategorig

archiwaln4 A, natomiast pozostala dokumentacja przebiegu procesu rek-rutacji jest przechowywana przez okres 5

lat, a nastgpnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Pafstwowego - brakowana.

5. Dane nie bqd4 udostEpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepis6w prawa.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do z4dania dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania, usunigcia,

ograniczenia przetwarzania.

'7. Moze Pani/Pan w dowolnym momencie wycofai zgodg na przetwarzanie danych, co bgdzie skutkowalo brakiem

mozliwosci rozpatrywania Pariskiej kandydatury na p6zniejszym etapie rekutacji.

7. Informacie dodatkowe:

c W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w jednostce, v] rozumieniu przepis(tw o rehabilitacji zawodoilej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych, wyhosil powlei 6 %.

c Kandydaci spelniajqcv w)tmagania niezbedne zostono nowiodomieni o terminie koleinego etoDu
nab oru t e I e fonic znie lub dr o ga e I e klr onicznq.

o OJbrty kandydatiw zloione pg l!g!!!iljg ficlv sie data wplywu do Urzgdu!), tu sposdh inny ni|
okreilony w ogloszeniu, bez komplelu wymaganych dokument1w lub nie bgdqce odpowiedziq
na ogloszony nabdr. nie bgdq uwzglgdniane yr prowadzonym postgpowaniu.

. Dokumenty aplikacyjne kandydat6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby zainteresowane
w ciqgu miesiqca od dnia zakoy'tczenia procedury naboru (po podaniu numeru b
za okazaniem dowodu toisamolci) w Biurze Zarzqdzania Kcrdrami, ul. Slonimska I,
pok6j nr 312. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

t Szczeg(tlowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqqmi oraz niebgdqcymi odpou,iedziq
na oglaszune nabory olcreilone zostaly w 5\ 19 Zarzadzenia wewngtrznego Nr 8 3/ I 5 Prezvdenta
Miasta Bialesostoku z dnia l0 listopada 2015 r. w sprawie szczes6lowych zasacl i lrvbu
przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzgdnicze. w tvm kierownicze stanowiska
urzgdnicze.

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z art. 13 og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L l19 204.05.2016) informujg, iz:



8. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Urz4d Ochrony Danych

Osobowych.

9. Podanie danych wskazanych w ogloszeniu o naborzejest obligatoryjne, a w pozostalym zakresie - dobrowolne.

Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Bialystok, 2OlS - 07 - b/t
Prezvdent

Tadeu laski


