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Or.2110.77 .2019

Ogloszenie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje 0 moiliwoéci zatrudnienia na
zastgpstwo na stanowisko miodszego referenta W Referacie lnwestycji
i Zaméwieﬁ Publicznych Urzegdzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1

Fl!

.

1.

2.
3.
4.
.U‘

7.

Wymagania niezbgdne:
obywatelstwo polskie lub obywatelstwo paﬁstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
innego paﬁstwa, ktérego obywatelom, na podstawie uméw migdzynarodowych lub
przepiséw prawa wspélnotowego, przysiuguje prawo podj @cia zatrudnienia na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
pehla zdolnoéc’ do czynnoéci prawnych oraz korzystanie z pehli praw publicznych;
brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umys’lne przestgpstwo écigane
z oskarZenia publicznego lub umys’lne przestgpstwo skarbowe;
nieposzlakowana opinia;
wyksztaicenie wstze;
znajomos’c’ ustawy o samorzqdzie gminnym, ﬁnansach publicznych, prawa zaméwieﬁ
publicznych.

H. Zakres wykonywanych zadaﬁ na stanowisku
prowadzenie dokumentacji dotyczqcej pozyskiwania funduszy 0d chwili przygotowania
wniosku d0 czasu pehlego ich rozliczenia wraz z monitoringiem proj ektu w okresie trwaios’ci;
1.

2. wyszukiwanie informacji na temat mozliwos'ci pozyskiwania érodkéw unijnych oraz innych
s'rodkéw zewngtrznych;
3. wspéldziaianie

Z

z przygotowaniem

i

jednostkami organizacyjnymi Urzepdu Miasta w sprawach zwiqzanych
realizach projektéw majqcych na celu pozyskanie funduszy krajowych

iunijnych;
4. monitorowanie terminéw naboru wnioskéw.

1H. Wymagane dokumenty:
1.

podanie 0 prace; wraz z przebiegiem zatrudnienia;

kserokopia dokumentu potwierdzajqcego wyksztalcenie oraz Ewentualne dodatkowe
kwaliﬁkacje;
2.

kserokopie éwiadectw pracy lub w przypadku trwajacego zatrudnienia, zas’wiadczenie 0d
pracodawcy z potwierdzeniem okresu zatrudnienia;
3.

4. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski, zawartych w z1020nych dokumentach, zgodnie z rozporzegdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
ﬁzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przep1ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie
o ochronie danych).

IV. Termin i miejsce skladania dokumentéw:

Wymagane dokumenty naleZy skl'adaé w terminie do
kopercie na adres:

(111121

04.09.2019 roku

W

zaklejonej

Urzqd A/[z'asta Bielsk Podlaski,
ul.

Kopernika

1, 1 7—100 Bielsk Podlaski

w biurze podawczym lub pocth na ww. adres, z dopiskiem ,,D0tyczy zatrudnienia na
zastegpstwo na stanowisko m10dszego referenta W Referacie Inwestycji i Zaméwieﬁ
Publicznych Urzcgdzie Miasta Bielsk Podlaski” ~ decyduje data wplywu do Urz¢du Miasta
Bielsk Podlaski.
Osoby, kto're 2:1qu dokumenty bgdq proszone ml rozmowg kwaliﬁkacyjnq.

V. Informacje dodatkowe:
Umowa 0 pracc; na zastgpstwo do 31.03.2020 r., w wymiarze pelnego etatu,
z “rynagrodzeniem zgodnym z regulaminem wynagradzania pracownikéw samorzqdowych
Urzgdu Miasta Bielsk Podlaski.
dokumenty oséb, ktére nie bgda} zatrudnione, mogq byé odebrane osobis’cie
w terminie trzech miesigcy 0d dnia 0g1oszenia.
21020116

Dodatkowe informacje bgdq udzielane pod nr tel. 85 7318144.
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Informacja 0 przetwarzaniu danych osobowych:

~..

)1-

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
osob
27
201 6
zwiqzku
kwietnia
r.
ﬁzycznych
w
ochrony
sprawie
w
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep-1ywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej RODO informujo,
26:

Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach do zatrudnienia na
stanowisko m1odszego referenta w Referacie Inwestycji i Zamowieﬁ Pub1icznych Urzc—gdu Miasta
Bielsk Podlaski jest Burmistrz Miasta Bie1sk Podlaski, u1. Kopemika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;
1.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Urzqd Miasta Bielsk Podlaski,
u1. Kopemikal, 17—100 Bielsk Pod1aski; e—mail: iod@bielsk—pod1aski.p1, tel. 85 7318139;
—

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywaé sio quzie w celu niezbodnym do realizaoji
procesu zatrudnienia oraz podjooia dzia1ar’1 w ce1u zawaroia umowy o praco;
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przed1oZonych dokumentach bode; przetwarzane na podstawie
ustawy o pracownikaoh samorzqdowych aft. 4, 11, 13, Kodeksu pracy art. 22‘ § 1 oraz na podstawie
zgody (w przypadku jej wyraZenia);
5.

Pani/Pana dane nie

6.

Pani/Pana dane osobowe nie bodq przekazane do paﬁstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej;

bode}

udostopniane innym podmiotom;

Pozyskane dane zwiqzane z zatrudnieniem bode} przechowywane przez okres 5 1at w przypadku
zawarcia z Paniq/Panem umowy o pracga. W przypadku gdy nie dojdzie do zatrudnienia Pani/Pana
dane osobowe bodq przetwarzane przez 3 miesiqce od dnia og1oszenia. Po spehﬁeniu celu, dla ktorego
dane zosta1y zebrane, mogq byé Pani/Panu zwrocone 1ub zostanz} zniszczone;
7.

Posiada Pani/Pan prawo dostegpu do tres'ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
Posiada Pani/Pan takZe prawo do cofniocia zgody w dowolnym momencie bez wp1ywu na zgodnoéé
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8.

9. Przysmguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa u1. Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan, 26 przetwarzanie

dotyczqcych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wskazanych W og1oszeniu o naborze wynika
z przepiséw prawa okres’lonych w pkt. 4, a w pozosta1ym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie
danych wynikajqcych z przepiséw skutkuje brakiem moZliwos’oi udzia1'u w naborze;
10.

11. Pani/Pana dane osobowe nie

proﬁlowane.

boda}

przetwarzane w sposéb zautomatyzowany

i

nie

bode}

