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Inspektor ds. Informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

•
•
•
•
•
•
•
•

wsparcie użytkowników on-site korzystających z komputerów opartych o Windows 10 – umiejętność
konfiguracji komputera, diagnostyki połączeń sieciowych, konfiguracji VPN, konfiguracji urządzeń;
peryferyjnych, instalacji i konfiguracji podstawowych programów biurowych etc.;
współpraca z dostawcami rozwiązań specjalistycznych, które wykorzystywane są bieżącej pracy urzędu
jak również doświadczenie we współpracy z dostawcami wsparcia IT;
zarządzanie licencjami, certyfikatami, komputerami, urządzeniami peryferyjnymi tak by były zawsze
gotowe do użytku (cykliczna diagnostyka). W przypadku sprzętu wycofanego z użytkowania utylizacja
sprzętu wraz z bezpiecznym kasowaniem danych;
zarządzanie siecią LAN, bazami danych, serwerami opartymi o Linux oraz Windows, systemem backupu,
elementami bezpieczeństwa, zasoby sieciowe;
zarządzanie dostępem do usług informacyjnych vide www, BIP, poczta elektroniczna;
zarządzanie w sytuacji awaryjnej sprzętowej, software’owej jak również możliwymi do wystąpienia
incydentami bezpieczeństwa;
pełnienie funkcji ASI wobec systemów informatycznych eksploatowanych w urzędzie;
współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

•
•
•
•

Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesiące. Po tym okresie możliwe jest
zawarcie kolejnej umowy.
Czas pracy: pełen wymiar – 40 godz. tygodniowo.
Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze do 6500,00- złotych brutto oraz dodatek za
wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.
„trzynastka” zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872).
Praca w budynku urzędu. Ciągi komunikacji o szerokości umożliwiające poruszanie się wózkiem
inwalidzkim. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

•
•
•
•
•
•
•
•

Obywatelstwo polskie lub, w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – spełnienie
wymagań z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Nieposzlakowana opinia.
Wykształcenie wyższe preferowane o kierunku informatyka, elektronika.
Co najmniej 3 letni staż pracy.
Pasjonat technologii, osoba lubiąca pracę z ludźmi.
Znajomość programów pakietu MS Office (znajomość Google Business Suite będzie plusem).

Wymagania dodatkowe:

•
•
•
•
•

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Doświadczenie w administracji publicznej będzie dodatkowym atutem.
Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
Umiejętność osiągania kompromisu.
Odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, systematyczność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w
przypadku kontynuacji zatrudnienia,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, jeżeli kandydat posiada obywatelstwo polskie
(jeżeli nie posiada – informacja o obywatelstwie kandydata oraz dokument potwierdzający uprawnienie
do podjęcia przez kandydata zatrudnienia w Polsce na stanowisku: inspektora ds. Informatyki w
Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi, jeżeli jest wymagany zgodnie z obowiązującymi
przepisami),
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb tej rekrutacji,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
kopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej o posiadaniu znajomości języka
polskiego w przypadku kandydata nieposiadającego obywatelstwa polskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu
dokumentów w terminie do 12 maja 2021r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) na
adres:
Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin
ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie „Inspektor ds. Informatyki”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

