Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
kandydata na stanowisko nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia -

poszukuje

Administrator systemu
Wymiar czasu pracy : 1/z etatu
Ilość stanowisk pracy : 1
Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Łomży, ul. Akademicka 20,18-400 Łomża

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Administrowanie siecią komputerową oraz nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem
komputerowym w Delegaturze;
2. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w
zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych i przechowywanych w
systemach informatycznych;
3. Wdrażanie oprogramowania wspomagającego pracę Delegatury, prowadzenie spraw
związanych z dokumentacją i serwisem sprzętu komputerowego i oprogramowania w
Delegaturze
4. Koordynacja napraw i konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego
5. nadzór nad sprawnością działania sprzętu i oprogramowania komputerowego w
Delegaturze;
6. Tworzenie niezbędnych instrukcji obsługi na stanowiskach komputerowych w
Delegaturze
7. prowadzenie konsultacji z użytkownikami systemu w zakresie korzystania z
zainstalowanych programów;
8. prowadzenie szkoleń związanych z wdrążaniem nowych programów.

Wymagania związane z wykonywaniem pracy:
1. Wykształcenie: wyższe
2. Staż pracy: 3 lata jako administrator sieci komputerowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys
2. List motywacyjny
3.

K opie d o k u m e n tó w p o tw ie rd z a ją cych w y k s z ta łc e n ie i p o sia d a n e kw a lifika cje

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
5. Oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji
7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Termin składania dokumentów: 12.10.2015 r.
Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Białymstoku Delegatura w Łomży ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża
Inne informacje: Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla
pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia
powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 1100 zł
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nrtel. (086) 218-21-69.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.
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