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BURn4ISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO
OGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DS. OBSLUGI INFORMATYCZNEJ URZEDU
W URZEDZIE MIEJSKIM W DRAWSKU POMORSKIM
78-500 DRAWSKO POMORSKIE, UL. SIKORSKIEGO 41
1. Wymagania niezbedne:
1) na wolne stanowisko urzednicze poza obywatelami polskimi mogq ubiega6 sis
obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych paristw, kt6rym na podstawie
um6w mi?dzynarodo\vych lub przepis6w prawa wsp6lnotowego przysfuguje prawo do

podjecia zatrudnienia, posiadajacy znajomoS6 jezyka polskiego potwierdzonq
dokumentem okreSlon)m w przepisach o sluzbie cywilnej )
2) pelna zdolnoS6 do czynnoSci pra\unych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
3) \vyksztalcenie \vy2sze I lub II stopnia w rozumieniu przepis6w o szkolnictwie
\vyZszym, kienmek - informatyka,
4) niekaralnoS6 za umySlne przestepstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne

5)
6)
7)
8)

przestepstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
stan zdrowia pozwalajapy na zatrudnienie na danym stanowisku,
doSwiadczenie zawodowe zwiqzane z branZa IT)
znajomoS6 regulacji prarunych z zakresu ustarvy o samorzadzie gminnym, ustarvy o
ochronie danych osobo\vych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomoS6 system6w Windows (systemy desktopowe i serwerowe),
2) znajomoS6 konflgurOWania i adminiStrOWania UTM-6w STORMSHIELD oraz
urzadzeh CISCO,
3) umiejetnoS6 zarzqdzania infrastruktura wirtualna,
4) pralctyczna znajomoS6 aplikacji biuro\vych MSOffice,
5) znajomoS6 system6w Linux, Debian, Suse, Fedora,
6) samodzielnoS6 w podejmowaniu decyzji, kultura osobista, odpomoS6 na stres,
7) umiejetnoS6 pracy w zespole.

3. Zakres lvykonywanych zadah na stanowisku:
1 ) nadz6r mad prawidlowoSciq funkcjonowania i \vykorzystania sprzetu
komputerowego i oprogramowania,
2) zabezpieczenie bezawaryjnej pracy system6w informatycznych wdroZonych w
urzedzie,
3) realizacja zadah zwiazanych z funkcjonowaniem e-urzedu,
4) wsparcie techniczne i mer)rforyczne dla praco\unik6w i uZytko\unik6w,
5) bieZqca analiza legalnoSci oprogramowania,
6) \vykonywanie okreso\vych przeglqd6w i konserwacji sprzetu komputerowego,
7) ochrona antywirusowa komputer6w,
8) \vykonywanie archiwizacji danych,
9) znajomoS6 sposobu wdroZenia do organizacji urzedu Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b

flZyCZnyCh W ZwiaZku Z PrZetWarZaniem danyCh OSObOlvyCh i W SPraWie SWObOdnegO

przeplywl takich danych oraz uchylenia dyrektylvy 95/46/WE (og61ne rozporzadzenie o
ochronie danych).

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
vykonywanie pracy na stanowisfu c7s. obsZ3/gr' Z'7?/Or772CZfyCZ7€e/. C,rZgC7G/ W Urzedzie Miejskim

w Drawshal Pomorskim lvymaga koniecznoSci przemieszczania sis pomiedzy obiektami na
terenie miasta, w kt6rych znajduja sis kom6rki organizacyjne urzedu (obi kty nie sa
wyposaZone w windy). Stanowisko pracy w urzedzie lvyposazone jest w kompute ) niezbedne
oprogramowanie, telefon.

5. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustanvy o pracownikach samorzadolvych:
W miesiapu poprzedzajapym date publikacji niniejszego ogloszenia wskaZnik atrudnienia
os6b niepelnosprarrmych w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, w 'OZunlemu
przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej - oraz zatrudnianiu os6b niepeln( sprawnych
nie przekroczyI 6%.

6. Informacje dodatkowe:
osoby podejmujape po raz pierwszy prace na stanowisrfu urzedniczym,

tym na

¥rao2¥1:sZty.;a:tag.* Sr:u. uprrZa?cd.n±E:h: aj:donrZ;tdk.a#cho (ke.o:#hN:Z?3: ;o za.fti #5 8uSzteagm.;
zobowiazane sa do odbycia slutby przygotowawczej, tIWajaCej nie diuZej niZ f mleSlape 1
uzyskania pozyty`unego lvyniku egzaminu kohczacego slu2be przygotowawcza.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny)
2) podpisane odrecznie CV z przebiegiem naulri i pracy zawodowej)

3) kserokopie dora-ent6w potwierdzaj apych posiadane kwaliflkaCj e i lvyk ztalc enie ,
4) kserokopie Swiadectw pracy potwierdzajape staz pracy9
5) zaSwiadczenie o stanie zdrowia pozwalajacym na zatrudnienie na danym
stanowi sku,
6) Iowestionariusz osobolvy,
7) oSwiadczenie o treSci: "Posiadam pelna zdolnoS6 do czyrmoS6i pra

korzystam w pehi z praw publicznych, nie bylam (bylem) karz

ych oraz
(-a) za

obslugi informatycznej.urzedu w Urzedzie Miej skim w Drawsfu Pomorikim,
zgodnie z uStawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobolvych ( Dz. U. z
2016 r., poz.922),,;

10) kandydat, kt6ry zamierza skorzysta6 z uprarrmienia, o kt6rym mowa w at. 13a ust.
2 ustanvy z dnia 21 1istopada 2008 r. o pracowlikaCh SamOrZadOlvyCh (Dz.U. z 2016

r. poz. 902 ze zm.), jest obowiazany do zlozenia vlaZ Z dOkunlentami kOPii
dora-entu potwierdzaj apego niepelno sprawnoS6.

8. Termin} spos6b i miejsce skladania dokument6w:

W)magane dokumenty potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem, w zaklejonej
kopercie ( z oznaczeniem nadawcy) z dopiskiem:
\\Dotvcav naboru na stanowisko d.s' obslugi imf;ormq_fycznej urzgdu
w!4!|Irzz£drie_M_iej skim w Drawsku Pomorskim,,
naledy zloty6 w siedzibie urzedu, w sekretariacie took6j 2 1 0) w godzinach pracy
urz?du lub przesla6 na acres: Urzqd Miejski, ul. Sikorskiego 41 , 78-500 Drawsko
Pomorskie w terminie do dnia 29 stycznia 201 8 r. (decyduje data \xplyvIl dO Urzedu
Miejskiego w Drawsku Pomorskim)

Oferty, kt6re \xplyna do urz?du po \vyzej okreSlonym termirie nie beda rozpatrywane.
Informacja o \vyniku naboru bedzie umieszczona w Biuletynie InfomlaCji Publicznej
pod adresem I-rw.umig.drawskopomorskie.ibip.pl oraz na tablicy
w siedzibie tut. unedu.
Kandydaci spelniajapy \vymogi formalne zostana powiadomieni o terminie

przeprowadzenia rozmo\vy kwaliflkaCyjnej.

Drawsko Pomorskie, dnia 17 stycznia 201 8 r.
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