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Brzesl<o, dnia 04.09.2015 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE KA|{DYTATOW NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE _ REFERENT DS. KOMPUTERYZACJI
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im, Bohaterów Westerplatte,
32-800 Brzesko, ul Piastowska 2
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko referent ds. komputeryzacji
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku.

Miejsce pracy: ZSP Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2
Wymiar czasu pracy: etat 1
Kandydatem na ww. wolne stanowisko urzędnicze moze byc osoba, która spełnia następr_rjące
wymagania:

wymagania niezbędne:

o
.
.
.
o

jest obywatelern polskim;
ma pełną zdolrrośćdo czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślneprzestępstwo ścigane
z oskarżęnia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
cieszy się nieposzlakowaną opinią
poziom i kierunek wykształcerria: preferowane wykształcenie wyzsze magisterskie
o specjalności- informatyka.

Wymagzrnia dodatkowe:

o
.
.
.
o
o
.

umiejętnośc administrowania serwerami opartymi na systemie windows;
wskazane doświadczęnie zawodowę w urzędach administracji publicznej;
posiada umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, obsługa poczty elektroniczne.j);
posiada umiejętnośćadministrowania lokalnymi sieciami komputero\Ąrymi NAT,
1-rrrewal l, dhcp, proxy, kształto wanie ruchu ;

z konięcznościąserwisowania i
usuwania usterek zestawów będących na wyposażeniu szkoły;
znajomoŚÓ systemów Linux i Windows w tym instalacji tych systenrów, konfigurac.ii
instalacj i dodatkowe go opro gramowani a działaj ące go pod ich kontrolą
posiada cechy osobowościowe: zdyscyplinowanie, konsekwencja i odpowiedzialność
w działanju, kultura osobista, łatwoścnawiązywania kontaktow interpersonalnych.
komurrikatywność, sumienność,elastyczność rozumienia jako zdolnośó
przystosowania do zmieniających się warunków działania, zdolnośćdo szybkiego
podejmowania decyzji, dynamika działania, umiejętnośó szybkiego logicznego
i analitycznego myślenia.
znaiomośc sprzętu konputerowego związana

1. Główrre zadantazwiązane
a
a

ze stanowiskiem:

administracja serwerami opartymi na systemie Linux (brama, dhcp);

administracja serwerami opartymi
katalo gowe, instalacj a zdalna)

a
a

na

systemie Windows Server (usługi

;

zarządzante lokalną siecią komputerową w pracowniach kompttterowych oraz
w administracji (firewal1, NA'r. proxy);
zarządzanie i kontiguracja sieci bezprzewodowej działającej na terenie szkoły
(MikroTik);
administracja szkolną stroną internetową i serwisami podległymi (aktualtzacja
treści, zakładanie kont poczto!\rych, kontakt z firmąhostingową);
znajomoścsprzętu komputerowego (komputery, drukarki, projektory) związana
z kontęcznością diagnozowania i usuwania usterek zestawów będących na
wyposażeniu szkoły;
znajornośc systemów Windows i Linux związana z koniecznością irrstalacji
sy stemów w pracown tach or az konfi guracj i dodatkowe go oplo gfamowania;
podstawowe urniejętności konfiguracji i zarządzania bazami danych MS SQL
Server;
instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogranrowania z pakietu Optivrrm firmy
Vulcan (sekretariat, kadry, płace itp.);
znaj ono śczagadnieri zw tęany ch z po dpi sem elektronicznym ;
wykonywarrie inrrych poleceri Dyrektora i Kierownika Gospodarczego
zwlęanych z placą na stanowisku referenta ds. komputeryzacjl oraz wspołpraca
z poszazęgólnymi pracownikami administracji, z nauczycielami, kierownictwem
pracowni zajęć praktycznych celem właściwejkoordynacjt działań mających na
celu zapewnierrie rea|tzacjl prawidłowego procesu dydaktycznęgo Zespołu Szkół
oraz jego obsługi ekonomiczno-administracy.jnej.

Wvmagane dokumenty:
a

oferta;

o

list motywacyjny;
CV( z informacją o wykształceniu);
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, rriekaralności za urrryślr'e
pfzestępstwo Ścigane z oskarzenia pLrbliczrrego lub r"rmyślneprzestępstwo skarbowe. a
także o posiadaniu pełnej zdolnoścido czynności prawnych otaz korzystaniu z pełni
praw publicznych;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania placy
na stanowisku referent ds. komputeryzacjt;
oświadczenie o treści: ,.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanię moich
darryclr osobowych zawartych w ot-ercie pracy dla potrzeb procesu reltrutac.|i- godnie z
ustawą zdnla 29 sierpnia |99] r. o ochronie danych osobowych (Dz.lJ. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 zpożn. zn.) oraz ustawą z dnl,a 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządo\\ych (Dz. U. z2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm)";
kandydat, który zamierzaskorzystacz uprawnienia, o którym mowa w art, 13a ust.2
ustawy zdnta 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.tJ. z2008 r.

a
o

a

Nr.223, Poz,,1458 z Poźn, zm.), obowlązany jest do złożeniawraz z wymienionymi
dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnoiprawność,

Termin i mieisce składania dokumentów:
WYmagane dokumenty aplikacyjne należy składac w Sekrętariacie szkoły w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2, potiO; nr 2 w

godzinach

od 7:00 do 15:00 do dnia 1l września2015 r., lub przesłać za

PoŚrednictwem placówki pocztowej na wyzej określony adres w tęrninie do dnia l1
wrzeŚnia 2015. Dokumenty na|eży składac w zamkniętej kopercie opatrzonej napisern:
,,Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. komputeryzacji" adres i telefon
osoby składającej ofertę"

Uwaga:
dokurnenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Brzesku po upływie uryżęj wymienionego terminu nie będą rozpatrywane;
w PrzYPadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniana
będzie data wpływu przesyłki do ZSP Nr 2 , a nie data nadania przesyłki w urzędzie
pocztowym;

oryginały wszystkich dokumentów należy przedłożyc do wglądu Komisji
Rekrutacyj nej podczas rozmowy kwalifi kacyj nej

I etaP naboru: Kandydaci spełniający wymagania formalne określonew ogłoszeniu
o naborze zostanątelefonicznie powiadomieni o

zakwalifikowaniu się do II etapu.
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(data, piec+ć i potlpis Dyrektora Szkoly

