
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy

ogNasza otwarĘ i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

wUrzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

informaĘk - Wydział Informatyki

stanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
inrrego państwa, którego obywatelom, na podstawię umów międzlmarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysfuguje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wyksźałceniewyższe o kierunku: informatyka lub pokrewne,
3) pełna zdoLnośó do cąmności prawnych.i korzystanie zpełńpraw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskaźęria publiczrrego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowanaopinia.

ż. Wymagania dodatkowe ponvalające na opĘmalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe: zdolność analitycznego myślenia, skrupulatność -
przywięywanie uwagi do szczegółów, chęó pogłębiania wiedzy, samodzielnośó,
kreatywność, dobra otganizacja własnej pracy, umiejętnośó pracy pod presją czasu
i szybkiego rczwiązyw ańa problemów,

2) umiejętności zawodowe:
a) mile widziane doświadczęńę zawodowe przy wykonywaniu podobnych

cąrnności,
b) podstawowy poziom wiedzy o sieciach (poziom CCNA - certyfikat

niewymagany),
c) znajomośó standardów i protokołów stosowanych w sieciach

LAN/WAN:TCPĄP, IjDP, ARP, DNS, DHCP,
d) zaawansowana umiejętnośó administrowania systemami Windows Server

(w tym z usfugą ActiveDirectory),
e) umiejętność administrowania systemami Linux,
0 podstawowa umiejętność programowaniaw językach slcryptowych (np.: Bash,

Python),
g) podstawy administracji systemami relacyjnych baz danych SQL,
h) znajomośó systemu wirtualizacji środowisk serwerowych VMware vSphere,

znajomośó zagadńeń dot. zagrożeń bezpieczeństwa systemów i sposobów
przeciw działańa zagrożeńom (firewall, arrtywirus, IPS/IDS),

i) znajomośó narzędzi: Wireshark, Syslog, Nagios,
j) znajomość jęryka angielskiego w stopniu pozwalającym na pozyskiwanie

informacji z anglojęzycnrej dokumentacji technicznej.



3. Zakres rvykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne:
a) administrowaniem systemami operacyjnymi Windows Server,
b) administrowaniem systemami operacyjnymi Linux,
c) administrowanie usfugami sieciowych: ActiveDirectory, DNS, DHCP,
d) administrowanie systemami relacyjnychbaz darrych SQL,
e) nadzór nad funkcjonowaniem infrastrukturą serwerów, macierzy dyskowych,
f) administrowanie serwerami, macierzami dyskowymi,
g) administrowanie systemami ochrony antywirusowej,
h) nadzór i zapewnienie poprawnego funkcjonowania systemów monitorowania

i logowania zdarzeń,
i) dbanie obezpieczeństwo i stabilność przy systemów informatyczrtych,
j) nadzór nad właściwąrealizacjązav,lartych umów wsparcia techniczrego oraz

kontraktów serwisowych dot. sprzętu i oprogramowania,
k) worządzańe i akJLlalizacja dokumentacji tecbnicznej systemów

informatycznych.

2) Zadaniapomocnicze:
a) wspóĘraca przy administrowaniu infrastruklurą Miejskiej Optycznej Sieci

Teleinformatycznej,
b) wspóĘraca przy admlństrowaniu infrastrukturą monitoringu miejskiego,
c) wspóĘraca przy administrowaniu infrastrukturą Miejskiego Intemetu,
d) nadzór nad funkcjonowaniem urządzńpomocniczych Centrum Przętwarzańa

Danych (podtrzymanie zasilania, system Himatyzacji precyzyjnej, system
gaszeńa, monitoring wizyj ny).

3) Zadańa okresowe:
a) udział w projektach wdrożeniowych oraz rozwojowych w zakresie rozwiązań

informatycznych,
b) udziń w procedurach zakupowych i pracach komisji przetargowych,
c) wspóĘraca w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarue czasu pracy,

2) wyposażenie stanowiska pracy: sprzęt informatyczny - stanowisko komputerowę wraz

zurządzeńałntperyferyjnymi, oprogramowanie systemowe, biurowe, pomocnicze, telefon,

3) ftzyczne warunki pracy: praca z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk

i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony, obsługa komputera

powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek jest dostosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych (wejście główne posiada poĄazd, winda),
4) uciążliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:

wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosfupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia. Pracownik jest rrarażony na syndrom Sicca.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzEącym datę upńlicanienia niniejszego ogłoszenia wskuźńkzatrudnienia
osób niąehrosprawnych wlJrzędzieMiejskimw Nysiew rozumieniuprzepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekoczył 6%o.



6. Wymagane dokumenĘ:

a) list motywacyjny,
b) życiorys curriculum vitae z informacjami o wyksźałceniu i opisem

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie intemetowej Urzędu

Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,
d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeńe o zatrudnieniu w ramach umowy

o pracę w celu ustalenia wymaganego stazu pracy (eżeli kandydat takie posiada),

e) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

0 kserokopie zaświadczeń oukończonych kursach i szkoleniach (eżeli kandydat

takie posiada),

g) opinie, referencje (eżelikandydat takie posiada),

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pe,Łńpraw

publicznych,
i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarzenia publicmego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu

potwierdzającą znaj omo ść jęryka polskiego :

. certyfikat zrrajomości język-a polskiego poświadczający zdarry egzamtn

, z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym,
w}bany przez Państwową Komisję Poświadczania ZnĄomości Jęryka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłamacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

k) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó*

* w prz;ryadku osoby niepełnosprawnej, która zamięrza skorzystać z uprawnienia wynikającego

z art. I3a u§tawy z dńa 2I listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902
ze zm.)

DrŃ kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Regulamin naboru na wolne stanowiska vrzędńcze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest

opublikowany w BIP na stronie intemetowej www.nysa.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem ,,DoĘczy naboru na stanowisko
informatyka w Wydziale Informatyki" naleĘ składaó osobiście w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 102 w terminie do dnia 28 listopada 20I7r. do
godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą roryatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztablicy informacyjnejwUrzędzie Miejskimw Nysie przyvl. Kolejowej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy i CurriculumVitae, powirrrrybyó

opatrzone klauzulą i podpisem:



,Wyrńarlzgodę naprzetvlarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercię dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia I997r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 20I4r., poz. II82 zę zm.) oraz ustawą z dńa
21 listopada2008r. opracownikachsamorządowych (Dz.U.z2016r.,poz.902zezm.)".

Data pńlika cli !.ł, .71.20l'7 r.


