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OGŁASZA NABoR NA WOLNE STANowISKo
W URZĘDZIE GMINY W PACYNIE

PRACY

Informatyk
( stanowisko do spraw obsługiinformaĘcznej i BIP )
(nazw a st mow iska urzędnicze go)

L

Wymaganianiezbędne:
wykształceniewyższe na kierunku/specjalności: infotmatyka lub pokrewne,
b) spełnienie wymagańza:watĘchw aft. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dtia 21 listopada}l}B t. o
pracownikach samouądowych ( Dz. U. z 2014 t. poz.7202),
.) doświadczeniezawodowe: co najmniej roczny stażna stanowisku informatyka lub podobnym
a)

2. Wymagania
Ą

b)
c)
d)
e)
s
fl
Ę

dodatkowe:

wledza z zaktesuobsługi systemów Windows i progamów poktewnych, konfigutacji kont
lwindows,
pocztowych, administrowania systemami tnf.ormaLycznymi i serwetami z todztny
żnajomość zagadnteń' związany ch z steciami komputetowymi, znajomość budowy
i wyposażenia komputerów,-wIedzaw zakresie tsvotzenia i obsługi stton www, elekffonicznego
obieg" dokumentów,bardzo dobra znajomośćpakietu Microsoft office i obsługi utządzeń
biutowych,
umiej ętn ośćpncy pod ptesja cz^su' dobtej otgzntzzcji pncy,
znajomośćzasadbezpieczenstwa przekazywatia informacji zapomocątechnik
komputetowych,
umiejętnośćpodejmowania decyzji, nastawienie ta toz:wiązywanie ptoblemów i rcaLzacjĘ
postawionych celów, anzliLyczneeo myśleniaoraz pracy w zespole,
komunikatywność,
keaĘwność, samod zielrność,
umiejętnośćstosowantaptzepisów ptawa w ptaktyce,
znajomośćjezyka angielskiego napoziomie niezbędnym do wykonywatia zadań ( tozumienie
komunikatów systemowych, czyt^lie ze zt'ozvrrieniem treściw zaktesie infotmatyki ),
gotowośćpodnoszenia kwalifik acji l' wyjazdów służbowych.

3. Zaktes wykonywa ny ch zadań na stanowisku, w szczegóIności:
1) Zatządzatie siecią komputerową Sefwefami i stacjami toboczymi Uzędu i jednostek
orgaruzacyttych gminy,
z) Zatządzante opf ogf amowaniem,U rz ędu,
zsltęanych z funkcjonowaniem Spfzętu
3) Diagnozowatiettozlitęywanie.ptobiemów
komputetowego,
4) Instalacja otaz konfiguracja sprzętwi optogramowania,
Rozwiązpvanie ptoble mósl zwięanych z opnogt^fiowaniem, spf zętem oraz monitotowanie
bezpteczeństwa sjlstemów, aplikacji i sieci, twozenie kopii zapasowych baz danych;
ó) Zatządzatie Stfoną internetową i Biuletynem Infotmacji Publicznej, wprowadzanie danych,

s)

7) Administrowanie, konfigur acja,zatządzatie kontami p oczĘ elekttonicznej,
8) obsługa, zatządzatie Systemem obiegu kotespondencji elekto ticznej,

e) obsłula,

monitotow anie, zabezpieczenj,e poptawnośct dztaŁat:jasystemów i programów na
p oszczegóLnych stanowiskach pt^cy,
10) W drażantenowego opf o gf amow ania, s zkolenia, ins truk taże, LĘ .,
11) A dminis trow atie b azami danYch,
1 ) \ Ewidencja spfzętu komputerowego i opfogfamowania,

4. Informacie dodatkowe:
1) Na niniejsze stanowisko uzędnicze poz^ obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele
Unii Eutopejskiej otaz obYwatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych 1ub przepisów ptawa wspólnotowego ptzysługuje prawo do podjęcia zattv;dlietia na tetytorium RP, posiada1ący znajomość języka polskiego potwietdzoną dokumentem określonym
w przepisach o służbie cy'wilnej'
2) osoby podejmujac e po r^z pierwszy pt^cę na stanowisku utzędticzym' w tym kierowniczym
utzędticzym w iednostkach, októrych mowa w att.2 ustawy z27 listopada 2008 t.
o pracownikach samotządowych ( Dz. U. z 2014t,, poz,1,202 ) zobowiązane będą do odbycia
służbypfzygotowav/czej tslajacej rue dłużĄ ntż3 miesiące i uzyskania pofytywnego wyniku
egzamlna kończącego służbępfzy goto\v^wCz%
3) lqóit może mlo\rltć z obowiąz\u odbywania służbypffygotov/av/czej ptacownika, któtego wiledza
lub umiejętnościumożliwiaj ąnależyte wykon1,'wanie obowiązków. SzczegóLy może okteślić
odtębne załządzetie V ojta,
4) STymiar czasu prucy 3 / 4 etatu,
5) Infotmacja o waflrnkach ptacy na stanowisku:
- pncaadministracyjno - biwowa w siedzibie Uzędu Gminy ( pietwsze piętro ),
- budynek niedostosowany do osób niepełnosptawnych,
utządzeń biutolvych,
Ptzrc^z monitotem ektanowym, obsługa
-hczne kontakty wewnętrune w ramach Urzędu otaz zewnętlzt7e,
6) !flskaźnik zatndtienla osób niepełnospfawnych: w miesiącu popnedzającymdatę
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudtljLetizosób niepełnosptawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej otaz zatradtianiu osób
o/o.
niepełnosprawnych, jest ^ż',y ni 6
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys (cv),
ksetokopie świadectwpfacy'
kserokopie świadectrvi dyplomów poffiłietdzajarych wyksztaŁcetie,
ksetokopte zaśwtadczeńo ukończonych kutsach, szkoleniach,
0 tefetencje,
g) oryginałlcrvestionariuszaosobowego,
ń; *ł".''o' ęcztie podpisane oświadczenie' że kandydat nie był skazany pfawomocnym wytokiem
sądu zaumyślrrepfzestępstwo ściganez oskatżetia publicznego lub umyślnepzestęstwo
skarbowe (wyłoniony kandydat plzednawtązatiem stosunku pncy pnedkładazaśw.ndczetie
z l(rajowego Reiestru I(amego ),
i) własnotęcznie podpisane oświadczetie o pełnej zdolnoścido czynnościptawnych i kozystaniu
z p ełntpraw public zny ch,
j) własnoręcznie podpisane oświadczetie o treści,$lynzam zgodę na Pfleńvarzanie moich danych

a)
b)
c)
d)
e)

l-

/

rekrutacji
osobowych zawatLychw ofercie pracy dla potzeb niezbędnych do rcąlizacjlpfocesu
1'1'82
r.,
zgodnLćz lst1wąź zo ,i.ry',n tbgl t. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 201,4 poz.
samorządowych
t.
o
ptacownikach
zf,aźneiszytn zmiatami)- oraz ustlwąz 27\tstopada 2008
( Dz. U. 22074r.,Po2.1'202)".
Gminy w Pacynie, pokój
!7ymagane dokumenty aplikacyjne nateżys|<Łzdaćosobiście w siedzibie Uzędu
ul. !7yzwolenia 7,
*io 1"..t.'" tasat) lob z" pośr"dnictwem poczq na adtes: Un1dGminy w Pacynie,
||Inform&Wk'', wterminie do dnla 29
Og-541 Pacyna, z'dopiskióm: Dotyczy ''"boru na stanowisko
do Uzędu
czefr,Ica2O75r.do godziny 15:30 ( decyduje data wpłi'wu do Urzędu ). Aplikacje, które wpłyną
tozpattywarle.
będą
po upływie wyżej określonego terminu, nie
ińi11t] naboru będzie umieszcz Żflana sttonie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej
infoilu.iu"
(http://bip,pacyfLr.Inaowsze.pl ) otaz na tablicy tnformaqinej Uzędu Gminyw Pacynie,
Wyzwolenia 7. Dodatkowe informacje: tel' 24 285 80 54'
pt"y
"i.

P acynz, 07 czetsłca 201'5t.
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