Archiwum Państwowe w Białymstoku
Ogłoszenie o naborze nr 35611 z dnia 09 października 2018 r.
OFERTY DO

19
października
2018

WYMIAR ETATU

STANOWISKA

STATUS

1

1

nabór
w toku

DODATKOWE

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

konserwator archiwalny
do spraw: zabezpieczenia zasobu archiwalnego
w Oddziale I Informacji, Ewidencji i Udostępniania
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Białystok

Archiwum Państwowe w Białymstoku
ul. Mickiewicza 101
15-257 Białystok

WARUNKI PRACY
Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (
obecność wind, podjazdów ). Stanowisko pracy usytuowane jest na poziomie -1 budynku.

ZAKRES ZADAŃ
wykonywanie prac konserwatorskich i zabezpieczających materiały archiwalne
wykonywanie prac z zakresu przygotowania konserwatorskiego archiwaliów w celu sporządzenia
wzorcowych kopii cyfrowych
udzielanie podmiotom zewnętrznym informacji i wskazówek dotyczących prac konserwatorskich i
zabezpieczających
prowadzenie okresowych kontroli warunków przechowywania materiałów archiwalnych. Analiza zapisów
elektronicznych urządzeń pomiaru wilgotności i temperatury
współpraca z oddziałami archiwum oraz uczestnictwo w przygotowaniu wystaw dokumentów archiwalnych
prowadzenie szkoleń stażystów, praktykantów i wolontariuszy w zakresie prac konserwatorskich i
zabezpieczających

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie i policealne
wiedza z zakresu metod i technik konserwatorskich
umiejętność konserwacji papieru i skóry
predyspozycje do prac manualnych
znajomość obsługi urządzeń służących do konserwacji materiałów archiwalnych
obsługa komputera, komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo
obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów

prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe o kierunku konserwacja dzieł sztuki lub specjalność konserwacja papieru i skóry
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w konserwacji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane
obywatelstwo
W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego
znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia
rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 19 października 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Archiwum Państwowe w Białymstoku
ul. Mickiewicza 101
15-257 Białystok
- z dopiskiem " Nabór Konserwator archiwalny -DA.110.1.2018"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 4
15-426 Białystok
Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@bialystok.ap.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Białymstoku. Dane osobowe kandydatów nie są
przekazywane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie
cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru
kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego
samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo
do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem
telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością.
Dokumentów nie odsyłamy, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie ( liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla
pocztowego ), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Archiwum
Państwowego w Białymstoku http://bialystok.ap.gov.pl/p,92,praca-w-apb
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 listopada 2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 85 743 56 03

LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór otwarty dla cudzoziemców
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium
Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

