OGLASZENTE O PRAC4 NA STANOWTSKO
pomoc administracyjna
Nazwa i adres jednostki:

Urzqd Miasta Brarisk
ul. Rynek 8, l7-120 Braftsk
tel. 85 7375005
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracg
Wymiar czasu pracy: pelny etat

l.

Wvmagania niezbedne:

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

wyksaalcenie wyzsze o profilu ochrona Srodowiska, budownictwo, administracja,
prawo:
stan zdrowia pozwalaj4cy na zatrudnienie na w/w stanowisku,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umy6lne przestgpstwo Scigane
z oskar2enia publicznego lub umydlne przestQpstwo skarbowe,
pelna zdolnodd do czynno6ci prawnych i korzystania z praw publicznych,
obywatelstwo polskic,
mile widziane doiwiadczenie zawodowe,
posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2.

Wvmaganiadodatkowe:
znajomo5d akt6w prawnych: ustawa o utrzymaniu czystodci i porzqdku w gminach,
ustawa o odpadach, ustawa o pracownikach samorz4dowych, ustawa o samorz4dzie
gminnym, kodeks postgpowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych,
ustawa ordynacja podatkowa, o ochronie zv,tieru4t;
2) biegla znajomo5i obslugi komputera oraz aplikacji biurowych;
3) zdolnodi szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji.

3.

Zakres zadari wvkonyw anvch na stanowisku:
Przygotowywanie projekt6w uchwal w sprawach wynikajqcych z ustawy o utrzymaniu
czysto5ci i porz4dku w gminach.
2) Obsluga bieZqca aktualizacja bary nieruchomoSci objgtych systemem
gospodarowania odpadami.
3) Przyjmowanie wprowadzanie do systemu deklaracji wysokoSci oplary za
gospodarowanie odpadami komunalnyli, dokon)ryanie przypis6w, odpis6w oraz
korekt.
4) Kontrola realizacji obowi4zk6w wynikaj4cych przepis6w prawa dotycz4cych
utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Miasta Brarisk.
5) Prowadzenie postgpowari administracyjnych z zakresu ustawy o odpadach, ustawy o
utrzymaniu czystoSci i porzqdku w grinach.
6) Przygotowywanie i udostgpnianie informacji wynikaj4cych z prowadzonego zakresu
do umieszczenia na stronie intemetowej Urzgdu i w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w inny zwyczajowo przyjgty spos6b oraz realizacja sprawozdawczoSci z zakresu
spraw stanowiska.
7) Kontrola weryfikacja sprawozdafi podmiot6w odbieraj4cych odpady komunalne
od wlaScicieli nieruchomoSci, podmiot6w prowadz4cych dzialalno6i w zakresie
opr62niania zbiomik6w bezodplywowych i transportu nieczysto6ci ciektych (analiza
systemu, prowadzenie postgpowarl
sprawozdari, wprowadzanie danych

l)

l)

i

o

i

z

i

do

administracyjnych

w

sprawie nierzetelnych sprawozdali przedlozonych przez

8)

przedsigbiorc6w).
Opracowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

9)

Prowadzenie rejestru dzialalno5ci regulowanej

w

zakresie odbierania odpad6w

komunalnych.

l0) Wsp6ludzial w przygotowaniu i prowadzeniu postgpowan o udzielenie zam6wiefr
publicznych na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych.
l1)Prowadzenie spraw dotycz4cych zezwolefi na prowadzenie dzialalno5ci w zakresie
opr62niania zbiomik6w bezodplywowych, ochrony przed bezdomnymi zwierzgtami
oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzql,
I 2) Prowadzenie spraw zwi4zanych z ochron4 zwierz4L
4. Wvmasane dokumentv :
I ) CV i list motyvacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2)
3)

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie (zal. Nr l);
kserokopia dokument6w poSwiadczajqcych wyksztalcenie potwierdzona za zgodnoS6
z oryginalem, datq i czytelnym podpison kandydata;
kserokopia dokument6w potwierdzaj4cych dotychczasowy przebieg zatrudnienia,
w przypadku pozostawania obecnie w stosunku pracy - zadwiadczenie o zatrudnieniu;
kserokopie dokument6w poSwiadczaj4cych posiadane kwalifi kacje, umiejgtno3ci lub
inne posiadane uprawnieniai
6) oSwiadczenie: posiadanym obywatelstwie, pelnej zdolnoSci do czynnoSci
prawnych, o korzystaniu z pelni praw publicznych, 2e kandydat nie byl skazany
oskarzenia
prawomocnym wyrokiem sqdu za umySlne przestQpstwo Scigane
publicznego lub nieumy6lne przestgpstwo skarbowe, 2e wobec kandydata nie toczy sig
postgpowanie kame (zal. Nr 2);
7) o5wiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na ww. stanowisku.
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zal. Nr 3);
Wszystkie kserokopie dokument6w musz4 by6 potwierdzone za zgodnofii z
oryginalem, datq crytelnym podpisem kandydata.

4)

5)

o
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5.
I

)

2)
3)

WrrunkipracMalt8lovi!f,u!

praca administracf no-biurowa przy monitorze komputerowym powyzej 4 godzin
dziennie; lokalizacja: pomieszczenie biurowe oSwietlone Swiatlem sznrcmym, praca
odbyrva sig w systemie jednozmianowym, usltuowana na I pigtrze, budynek nie jest
wyposazony w windg, nie jest przystosowany do os6b poruszaj4cych sig na w6zkach
inwalidzkich.
obsfuga wz4dzefi biurowych, telefoniczny i bezpoSredni kontakt z kom6rkami urzgdu,
innymi instytucjami
praca wymagaj4ca wysilku umyslowego, odpowiedzialnoSci i skutecznoSci
w podejmowaniu decyzji

4)
6. Mieisce i termin skladania ofert:
Osoby zainteresowane pojgciem pracy proszone s4 o skladanie dokument6w wskazanych
pkt.4 do Urzgdu Miasta Brarisk w terminie do dnia 7 listopada 2022 roku do godz.
oo.
godz.9oo.
15
Ror-o*u kwalifikacyjna odbgdzie sig dnia 9 listopada 2022 ro

BUR
Braisk,26.10.2022 r.

Euqeniusz

TRZ
Koczewski

Zal4cznik Nr I

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJACEJ Sr4 O
ZATRUDNIENIE

l. Imig (imiona) i nazwisko
2. Data urodzenia

3. Dane kontaktowe
(wskazane przez osobg ubiegajqcq sig o zqtrudnienie)

4. Wyksaalcenie (gdyjest ono niezbgdne do wykonywania pracy oke3lonego rodzaju lub

na

okre6lonymstanowisku)
(nazwa

szkol i rok jej uLoficzenia)

(zaw6d, specjolnoit, stopieit naukow, tytul
z aw o dowy, tylul nau hory)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy s4 one niezbgdne do wykonywania pracy
rodzaju lub na okreSlonym stanowisku)

okreSlonego

(kursy, studia podypktmowe lub inneforuy uzupelnienia wiedzy lub umiejgtnoici)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdyjest ono niezbgdne do wykonywania pracy
okreSlonego rodzaj u lub na okre6lonym stanowisku)

ftikresy zatrudnienia u kolejnych pracodawc6w
oraz zajmowqne slqnowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeZeli prawo lub obowi4zek ich podania wynika z przepis6w
szcze96lnych

(miejscowosi i data)

(podpis osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie)

Zalqcznik Nr 2

OSwiadczenia kandydata do zatrudnienia
Ja, nizej podpi sana./y
(imiE i nazwisko)

Zamieszkalaly
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowo5i)

przystgpujqc do naboru na wolne stanowisko urzgdnicze o5wiadczam, 2e:

l. posiadam/nie posiadam* obywatelstwo polskie,
2. mam/nie mam* pelnq zdolnoS6 do cz),nnoSci prawnych,
3. korzystam/nie korzystam* z pelni praw publicznych,

4. nie loczy ltoczy* sig wobec mnie postgpowanie kame,
5. cieszg/nie cieszg* sig nieposzlakowan4 opiniq,

6. nie

bylam/em,/bylam/em* skazana/y prawomocnym wyrokiem s4du

za

umydlne

przestgpstwo fuigane z oskar2enia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe

(miejscowo6C, data)

(czy,telny podpis kandydata skladaj4cego oSwiadczenie)

tniepotrzebne skreSlii

Zal4cznik Nr 3
r.

Bransk. dnia

URZAD MIASTA
17-120 Bransk, ul. Rynek 8
woj. podlaskie
lel. 85 737-50-05. 737-59-40
NtP 543-00'09-733

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(imig i nazwisko)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeply'r'ru takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych osobowych),
wyraZam zgodg na przel''tvarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych
m
oszenl
w CV/formularzu

CEL PRZETWARZAI\H

lrAK lNrE

PODPIS

w celu przeprowadzenia i udzialu w procesie
rekrutac i
w celu przeprowadzenia i udzialu w przyszlych
procesach rekrutacji u Administratora przez
okres 1 roku

Podajg dane osobowe dobrowolnie i oiwiadczam, 2e dane podane w dokumentach
aplikacyjnych s4 zgodne z prawd4.
Zapoznalem(-am) sig z tresciq klauzuli obowiqzku informacyjnego umieszczonej na stronie
intemetowej Administratora lub w siedzibie Administratora, w tym z informacj4 o celach
i sposobach przetwarzwia danych osobowych oraz prawie dostgpu do treSci swoich danych
i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformowal mnie, 2e:
o niniejsza zgoda obowiqzywad bgdzie przez caly okres rekrutacj i oraz r6wniez na
potrzeby przyszlych rekutacji, o ile wyraZona zostala zgoda na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby przyszlych rekrutacji,
o niniejsza zgoda mo2e zosta6 cofnigta w dowolnym momencie poptzez zlo2enie
oSwiadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda zoslala wyrazona. Wycofanie zgody
nie wplywa na zgodnoSi z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie
zgody pned jej wycofaniom.
o dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie bgdq podlegaly
zautomatlzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

(podpis)

-

oBowL{zEK TNFORMACYJNY
REKRUTACJA OSOBY MAJ.{CEJ PODJ.{C PRAC4nVSpor,pRACq
na potrzeby obecnej i przysztych rekrutacji w podmiocie publicznym

L

Adminisfatorem Pani/Pana danych osobowych jest

URZAD MIASTA
17-120 Braisk, ul. Rynek 8

woj. podlaskie
tel. 85 737-50-05. 737-59-40
NtP 543-00-09-733

(p

ie

c z qt

ka A dm

i n i s tr

at or a)

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani,/Pana danych osobowych.

2.
3.

4.

Dane kontaktowe lnspektora Ochrony Danych: Rafal Andrzejewski, tel-504976690.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu:
a. przeprowadzenia udzialu w procesie rekrutacji na stanowisko wskavane w
ogloszeniu,
b. przeprowadzenia i udziafu w kolejnych procesach rekrutacji na to samo stanowisko
lub stanowisko odpowiadaj4ce Pani/Pana kwalifikacjom lub doiwiadczeniu,
c. ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Podstaw4 przelwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. a, b, c, e, f i
art. 9 ust. 2lit. a,
Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dnia 27 kwietnia 2016
sprawie ochrony os6b fizycmych
zwi4zkt z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr I 19, str. l, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w
szczeg6lnodci odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z
aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cl,vrilny wraz z
aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
Pani/Pana dane osobowe mogE byi przetwarzane r6wnie2 przez podmioty, z kt6rymi
Administrator zawarl umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub kt6rym
udostgpnia dane osobowe, w szczeg6lnoSci w zakresie obslugi informatycznej, prawnej,
kadrowej, ksiggowej, BHP, ochrony os6b mienia lub ochrony danych osobowych,
organy Scigania, organy kontrolne, organy podatkowe, organy systemu ubezpieczefr
spolecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia.
Administrator nie zamierza przekazywat, Pani/Pana danych do pafstw trzecich ani
organizacj i migdzynarodowych.
Podanie przez PaniqlPana danych osobowych jest niezbgdne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji lub wynika z przepis6w prawa; w przypadku niepodania tych danych,
przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemoZliwe. W pozostalym zakresie Pani./Pana
dane osobowe mog4 byi przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pani4lPana zgody
lub na podstawie innych przeslanek dopuszczalnoSci przetwarzania wskazanych w art. 6 i
9 RODO.
W zale2noSci od podstawy przetwarzatia, posiada Pani/Pan prawo do:
Z4dmia od Administratora dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia
odbiorc6w danych o sprostowaniu lub usunigciu danych osobowych lub ograniczeniu
przetwanania,
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w

-

5.

i

6.
7.

8.

a.

b.
c.
d.
e.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych osobowych,
otrzymywania kopii danych osobowych podlegaj4cych przetw arzanit,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UrzEdu Ochrony Danych
Osobowych),
f. cofnigcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku przetwarzania
danych osobowych na podstawie przeslanek zawartych w przepisach art. 6 ust. I lit.
a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysluguje Pani/Panu prawo do cofnigcia zgody w
dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoSi z prawem przetwazania, kt6rego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofirigciem).
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajE zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
t5,rn profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowyrvane przez czas trwania przedmiotowego
procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe bgdq przetwarzane, w tym przechowywane,
tak2e przez okres 3 miesigcy od dnia nawipania stosunku pracy z osobq wylonion4 w
drodze rekrutacji (na podstawie ustawy o pracownikach samorz4dowych). Pani/Pana
dane osobowe mog4 by6 przetwarzane takZe p62niej, przez okres wynikaj4cy z
odpowiednich przepis6w prawa (terminy przechowywania dokumentacji - jeSli przepisy
wskazuj4 taki obowi4zek, jak r6wnie2 terminy przedawnienia roszczei).

