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Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Mickiewicza 74lok, 6, 75-232 Białystok
tel,/fax 85 661 15 38, biuro@bof.org,pl, www.bof.org.pl

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcj onalnego

ogłasza nabór na Stanowisko ds. współpracy [ZWSz]
w Biurze Zarządu Stowarzyszęnia BOF

Fornra zatrudnienia: umowa o pracę.

Wyrniar czastl pracy: ] etat.

1. Wymagania formalne:
o rvykształcenie wyższe magisterskie,
. co najrnniej 5 letlrie doświadczenie zawodowe, w Ęlm nrinimunr 3 lata pracy na stanowiskaclr

rvymagaj ących współpracy nr i ędzy i rrstytu cj o n al n ej,

o ukończony kurs/szkolenie z zakresu w,spólpracy i komurrikacji,
o obywatelstwo polskie
o pełna zdolnośc do cz_vrlności prawnych oraz korzystanle z pełrri prar,v publicznych,
r niekaralnośc za przestępstwo ścigane z oskarzellia pLrblicznego lLrb umyślne przestępstwo

skarbolve.

U\\'AGA: Osob1,. które nie spełniają wszystkich porvyzszych wymagań nie zostaną dopuszczone do

trdziałtr rv prolvadzonynr postępowaniu.

2. Wl,magania będące przedmiotem oceny:
o zrlajolllość dokunrentór.v progralnowych krajorłych i regionalnyclr zrviązanyclr z

poą,sI<iwanietn śrcldków zewnętrznyclr na wsparcie działalrrości jedrrostek samorządu

tervtorialnego oraz wytycznyclr związanychzwdrażanlem programów finansowych ze środków
Urlii Europejskiej,

o zIlajomość zapisów Regionalnego programu operacyjnego wojervództwa podlasltiego 2014-

2020,
l znajoIność zapisorv Llstawy o zasadach realizacji progranrórv rł,zakresie polityki spójności oraz

rvytvcznych zl,viązanych z wdrazanien programów finansowych ze środkólv Unii Europejskiej,
o znajorlość strategii zintegrowanych Inwestycji TeryĄorialnyclr Białostockiego obszaru

F Lrnkcj onalnego na |ata 20 1 4 -2020,
o Dobra zrrajorność zagadnieri dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
. Dobra znajonrość j. angielskiego lv nrowie i piśmie,
o posiadanie kluczowych konlpetencji i trnriejętności pozwala.iącycll na optyrnalne rvykonanie

zadati na stanowisl<u. tj. dyspozycl,jność, urrriejętnośó obsłLrgi komputera (Excel, Power Point,

Word, komunikatory do pracy zdalnej typrr ZOOM); łatwośc pisania i swoboda wypowiedzi,
kleatywność, r,rmiejętność nawiązywarria kontaktów iwspółpracy w zespole, zaangazorvanie w
wy,konywane zadania, uniejętność konstruktywnego rozwiązywania problemow.
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3. Główne zadania wykon}"wane na stanowisku:

. Realizac_ja zadań IP Z|T BOF rł,ynikających z Porozumienia (komrrnikacja i informacja dla

berl efi cj e rrtów, o prac owywan ie E-b i Lr lety,nów ).

. Merytoryczr|y udział w wybranych etapach opracowania dokumentów strategicznych

dotyczących BOF (np. diagrroza, ana|iza problenrów, ana|iza strategiczna, koncepcja

dokumentów strategicznyclr, konsultacje dokumentów strategicznyclr, system monitoringu,

er,r,aluacj i i wdrazania dokumentów strategiczrrych).

. współpraca w ramach paftnerstw terytorialnych.
o wspieranie działań promocyjnych zgodnie z .,planeIn prornoc.ji gospodarczej Białostockiego

Obszaru Funkcjonalrlego ze szczególrryrll LrrvzględnieIrietn pronlocji turystyczlej na lata 20i9-
2023".

o Bieząca r,vspółpraca z koordynatorami JsT Białostockiego obszaru Funkcjorralrrego w zakresie

nr. i n. pronroc.j i, orgarr i zacj i spotkari infonnacyj nych itp.

o umieszczenie irrformacji na stronie internetowej stowarzyszenia BoF oraz w mędiach

społecznościowych,

r udział w opraco\\ylvatliLt spraw,ozdań i raporlów rocznyclr oraz sprawozdania kolicowego

z rea|izacjl Strategii ZIT BOF.

. udział l,v realizacji projektórv wdrażanyclr przez stowarzyszenie BoF, dofinansowanych ze

środkólv zervnętrznych, rv tym Unii ELrropejskiej w ramach, m.in. Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego, INERREG.
. Archiwizacja dokLlrneIltów, inne zadania nie wynrienione, a wynikające z przepisów prawa oraz

oborviązuj ących lv S BOF regu lam i nólv, zasad. instrr,rkcj i i procedur.

. wykonywanie inrlych zadati zleconych przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora Biurazarządu.

4. Wymagane dokumenty:
e CV,
. list mot5wacyjIly.
. ośrvizrdczenie o pełnej zdolności do czynności prawrrycli oraz korzystaniu z pełni praw

ptrblicznycIr,
o ośr,viadczenie o tliekaralllości,
o oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie darrych osobowyclr zawaĄcl,t w ofercie

pracy dla potrzeb niezbędnycli do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ogólnym
rozporządzeniell o oclrronie darrych osobowyclr z drria 27 kwietnia 2016 r.,

o kserokopia dyplomu wyższej uczelni oraz innych dokurnentów poświadczającycli dodatkowe
kwalifikacje i uprawnienia,

. kserokopia dokurnentów potwierdzających wiedzę i urrriejętności określorre w wymaganiach.

5. Termin i miejsce składania clokumentólv:

Wynragane dokumeIrty aplikacyjne nalezy skłaclaó w zarnknię§clr kopeftach w siedzibie BluraZarządtl
Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalrlego lub przesłać poaztą na adres:

Biu ro Zarządu Stolva rzyszen ia
Białosttlckiego Obszaru Funkcj onalnego

ul. A. Mickiewicza 74lok.6
15-23ż BiaĘstok
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Z dopiskienl: Nabór na Stanowisko ds. współpracy [ZWSz]
Ofert1 nalez1, złoż.vc w nieprzekraczalnymterminie do dnia 8 marca 20żl r. do godz. 15.00 (decyduje
data r,vpłr'rlu). Zgłoszenia. które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą
rozpatr\ \\ ttllę. Złożolle aplikacje nie podlegają zwrotor,vi,

W DNIU 9 MARCA 2021 R. o godz. 9.00 ODBĘDZIE SIĘ ROZMOWA KWALIFIKACvJNA
KANDYDATOW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE.
Miejsce rozmo}Ę/: Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
ul. Mickielvicza 7 4 lok. 6, 15-232 Białystok.

klauzula informacvina dla kandydatów do pracy
Zgodrlie z art. 13 ust. l i ust. 2 t,ozporządzenia Parlanrentu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 z dnja27 kwietnia
20l6 r, w sprawie ochroll1'osób fizycznych lv związku z przętwarzaniem danych osobowych i w sprawie
sr,vobodnego przepływLl tal<ich danych oraz Lrchylenia dyrektylvy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronię
danych osobowych) (Dz.Urz. UE Ll 19 z2016 r. str. l, sprost. Dz. |Jrz. UE L l27 z2018, str. 2) - (w skrócie
..RODO") inForlnujenly. ze:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego ul. A. Mickiewicza 141ok.6,15-232,BiaĘstok, e-mail: biuro@bof.org.pl

b) I(ontakt do Inspektola Ochrony Danych (IOD); iocl@bof.org,pl.
c) Dane osobolve będą przetwarzane rv cęlu przeprolvadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstar,vie

PrzePisówLlstawy zdnia26 czerwca l914r. Kodeks pracy oraznapodstawie zgody, stosowniedoałt.6
ust I lit a) RODO (w zakresie rn.in, danych do kontaktu, danych osobowych, o których mowa w ar1. 9 ust
l RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w rekrutacji.

d) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisów prawa oruz
Podmiotom, któryrn dane zostały powierzone do przetwarzania (np. biuro rachunkowę, biuro prawne).

e) Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługrrje prawo clo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetrvarzania. prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Prarvo do cofiięcia zgody r.v dowoln;,ln trlotllęIlcie bez rvpłylvr-r na zgodność z prawęln przetwarzania,
którego dol<onano rla podstarvie zgody, przed je.j cofhiecien1 oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia2] kwietnia 2016 r.

f) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji lub do
momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta
rv dowolnym molnencię.

C) Dane osobowe nie będą ivykorzysty\Ą,anę do zautoIrratyzowanego poclejmowania decyzji ani
profi lorvarr ia.

Biafystok. 202l -02-26

DyREKIOR BIURA zARzĄDU&n*
dr hab. Darata Perło
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