BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17—100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Or.21 10.30 .2019

Nabér na stanowisko urzgdnicze kierownika Referatu Inwestycji
Publicznych Urzqdu Miasta Bielsk Podlaski

i

Zaméwieﬁ

Ogloszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oglasza otwarty i konkurencyjny nabér na
wolne stanowisko urzgdnicze kierownika Referatu lnwestycji i Zaméwiel’i
Publicznych Urzqdu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika l

I. Wymagania niezbgdne:
obywatelstwo polskie lub obywatelstwo par'lstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
innego paﬁstwa, ktérego obywatelom, na podstawie uméw migdzynarodowych lub
przepiséw prawa wspélnotowego, przysiuguje prawo p0dj¢cia zatrudnienia na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
2. peina zdolnos’c’ do czynnos’ci prawnych oraz korzystanie z peini praw publicznych;
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umys’lne przestcppstwo écigane
z oskarZenia publicznego lub umys'lne przest¢pstwo skarbowe;
4. nieposzlakowana opinia;
5. wyksztaicenie wstze i co najmniej s'rednie techniczne o kierunku budowlanym,
melioracyjnym lub elektrycznym;
6. co najmniej czteroletni staz pracy w administracji samorzqdowej lub rzadowej lub
wykonywanie przez co najmniej 4 lata w podmiotach gospodarczych czynnos’ci
zbieZnych z wymaganiami na stanowisku kierownika Referatu Inwestycji i Zaméwier’l
Publicznych, lub prowadzenie przez 4 lata dziaialnos’ci gospodarczej 0 charakterze
zgodnym z wymaganiami na stanowisku kierownika Referatu Inwestycji i Zaméwieﬁ
Publicznych;
7. znajomos’é ustawy Prawo budowlane, Prawo zaméwier'l publicznych, ustawy o
samorzqdzie gminnym, ustawy 0 ﬁnansach publicznych, ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego.
1.

II. Wymagania dodatkowe:
1.

dodatkowym atutem bgdzie posiadanie réwniez wyksztaicenia administracyjnego.

2. znajomos'c' zasad funkcjonowania administracji publicznej: rozporzqdzenia w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziaiania archiwéw zakiadowych, ustawy 0 dost¢pie do informacji

publicznej, przepiséw prawa o ochronie danych osobowych, regulaminu organizacyjnego
Urz¢du Miasta Bielsk Podlaski;
3.

biegia znajomos’c’ obsiugi sprz¢tu komputerowego (pakiet MS Ofﬁce).

111.

Zakres wykonywanych zadaﬁ na stanowisku

realizacja i monitoring inwestycji prowadzonych przez Urzad Miasta ze s'rodkéw wiasnych
miasta i s’rodkéw z funduszy krajowych i Unii Europej skiej,
2. nadzér nad przygotowaniem wnioskéw o doﬁnansowanie z funduszy krajowych i Unii
Europejskiej,
3. nadzér nad przygotowaniem i prowadzeniem postcpowar'l 0 udzielenie zaméwienia
publicznego ze s’rodkéw wiasnych i doﬁnansowanych przez Uni¢ Europejskq lub z innych
inﬁdel dla zadar'i prowadzonych przez Referat Inwestycji i Zaméwier’i Publicznych,
4. nadzér nad prowadzeniem przetargéw ktérych przedmiotem sa usiugi, dostawy lub roboty
budowlane ﬁnansowane ze s’rodkéw znajdujqcych sic; w dyspozycji Urzqdu Miasta, p0
przygotowaniu przez wias’ciwe referaty wnioskéw w celu przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego,
5. nadzér nad realizacja wydatkéw uj¢tych w budZecie miasta,
6. nadzér nad opracowaniem materiaiéw o stanie mienia komunalnego,
7. inicjowanie i opracowywanie projektéw uchwal, zarzadzeri i wytycznych w zakresie
prowadzonych spraw,
8. zapewnienie organizacji i dyscypliny pracy oraz funkcjonowania referatu, gwarantujqcego
skutecznq realizacjg zadaﬁ referatu, okres'lonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzgdu.
1.

IV. Warunki pracy na stanowisku
Narzgdzia pracy — komputer, sprz¢t biurowy, praca w terenie w zakresie nadzoru nad
prowadzonymi inwestycjami. Budynek trzypietrowy z winda. Pomieszczenie biurowe
znajduje sic; na pierwszym pigtrze.
V.
W miesiqcu poprzedzajqcym datc; upublicznienia ogioszenia wskaz'nik zatrudnienia oséb
niepeinosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepiséw o rehabilitacji zawodowej i
spoiecznej oraz zatrudnianiu oséb niepeinosprawnych, wynosi powyZej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sic; o zatrudnienie,
2. list motywacyjny,
3. kserokopia dokumentu potwierdzajqcego wyksztaicenie oraz
dodatkowe kwaliﬁkacje,
1.

ewentualne

4. kserokopie

s'wiadectw pracy lub w przypadku trwajqcego zatrudnienia,
zas'wiadczenie od pracodawcy z potwierdzeniem okresu zatrudnienia,
5. os’wiadczenie o posiadaniu peinej zdolnos’ci do czynnos’ci prawnych i korzystaniu

z peini praw publicznych,
6. oéwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sqdu za umys’lne
przestopstwo s’cigane z oskarZenia publicznego lub umys’lne przestopstwo
skarbowe,
7. os’wiadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski, zawartych w zloZonych dokumentach, wykraczajqcych poza
wymagane dane okres’lone w ogioszeniu o naborze np.: w zakresie zdjecia jes’li
dokumentach dla potrzeb rekrutacji na stanowisko
zostaio zamieszczone w
kierownika w referacie Inwestycji i Zaméwier'i Publicznych zgodnie
z rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb ﬁzycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych).

w.

VII.

Termin i miejsce skladania dokumentéw:

Wymagane dokumenty naleZy skiadaé w terminie do dnia 07.06.2019 roku w zaklejonej
kopercie na adres:

Urzqd Miasta Bielsk Podlaski,
ul.

Kopemika

1, 1

7-100 Bielsk Podlaski

w biurze podawczym lub pocth na ww. adres, z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko
kierownika w referacie Inwestycji i Zamowieﬁ Publicznych” - decyduje data wpiywu do
Urzodu Miasta Bielsk Podlaski.

VIII. Rozstrzygnigcie konkursu:
W przypadku gdy dane zawarte w zioZonych przez kandydata dokumentach nie wystarczq do
podjocia decyzji o wyborze b¢dzie przeprowadzony kolejny etap naboru, o ktorym zostane}
poinformowani kandydaci speiniaj qcy wymagania niezbodne zawarte w ogioszeniu.

Rozstrzygniocie naboru zostanie podane do publicznej wiadomos'ci poprzez umieszczenie
informacji w BIP oraz na tablicy ogioszeﬁ Urzodu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopemika 1.

IX.

Informacje dodatkowe:

Pierwsza umowa o prace zawarta bedzie na czas okres’lony, w wymiarze peinego etatu,
Z wynagrodzeniem zgodnym z regulaminem wynagradzania pracownikéw samorzadowych
Urzedu Miasta Bielsk Podlaski.
Dokumenty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie beda rozpatrywane.
Dokumenty osob niezakwaliﬁkowanych do naboru moga byc’ odebrane osobis’cie w terminie
trzech miesiecy od dnia ogloszenia wynikow naboru. Dane osob, ktore zostaiy wskazane jako
kolejni kandydaci do zatrudnienia beda przechowywane przez okres trzech miesiecy od
zakoﬁczenia naboru lub zatrudnienia osoby wyionionej w trakcie naboru — nastepnie,
w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osob, dokumenty moga byc' odebrane
przez nie w ciagu 1 miesiaca. W przypadku nieodebrania we wskazanym okresie dokumenty
zostana komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje beda udzielane pod nr tel. (85) 731 81 44.
Przed zawarciem umowy wyioniony w drodze naboru kandydat zobowiazany jest dostarczyé
zas'wiadczenie o niekaralnos'ci z Krajowego Rejestru Kamego. Brak ww. zas'wiadczenia
uniemozliwi podpisanie umowy.
X.

Zgodnie 2 art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ﬁzycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej RODO
informuje, 2e:
Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach do naboru
na stanowiska urzednicze w Urzedzie Miasta jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopemika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;
1.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - Urzad Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopemika], 17-100 Bielsk Podlaski; e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel.85 7318139;
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywaé sie bedzie w celu niezbednym do
realizacji procesu rekrutacji oraz podjecia dzia1a1’1 w celu zawarcia umowy o prace;
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przed1oZonych dokumentach beda przetwarzane dla
potrzeb rekrutacji na podstawie Ustawy o pracownikach samorzadowych art. 4, 11, 13,
Kodeksu Pracy art. 221 § 1 oraz na podstawie zgody (w przypadku jej wyraZenia);
5. Pani/Pana dane nie beda udostepniane innym podmiotom;
6. Pani/Pana dane osobowe nie

miedzynarodowej;

beda przekazane do par'istwa trzeciego/organizacji

Pozyskane dane zwiqzane z naborem bode; przechowywane przez okres 5 lat w przypadku
zawarcia z Paniq/Panem umowy o pracq. W przypadku gdy nie dojdzie do zatrudnienia
Pani/Pana dane osobowe bodq przetwarzane przez okres rekrutacji - wskazany w pkt. IX
ogioszenia o naborze. Po spemieniu celu, dla ktorego dane zosta%y zebrane, mogq byc'
Pani/Panu zwrocone lub zostanq zniszczone;
7.

Posiada Pani/Pan prawo dostopu do tres’ci swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania. Posiada Pani/Pan takZe prawo do cofniocia zgody w dowolnym momencie bez
wp%ywu na zgodnos’c’ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem;
8.

9. Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzodu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan, 2e

przetwarzanie dotyczqcych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wskazanych w ogbszeniu o naborze
wynika z przepisow prawa okres’lonych w pkt. 4, a w pozosta%ym zakresie jest dobrowolne.
Niepodanie danych wynikajqcych z przepisow skutkuje brakiem mozliwos'ci udziaiu w
naborze;
10.

Pani/Pana dane osobowe nie bode; przetwarzane w sposob zautomatyzowany
proﬁlowane.
11.

‘WISTRZ

i

nie bode;

EESTA

Jarostaw Borowski

