
OGŁOSZaNIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Nysy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

w Urzędzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul.

informa§k - Wydział Informatyki

pracy - urzędnicze

Kolejowej 15

1.

ttltzlt a stitllotl isklt prac.t

Wymagania niezbędne:

l) obl lłatelstrł,tl Polsl.ie lLlb oblr.r,atelstr,vo paristwa członkowskiego Unii Europejskiej lLrb
innego Pallstrva. iiltil-ego ilbvu.atelon. na podstawie umów nriędzynarodowych lub
Pl'zePisórł' Pra\\,a ivsPÓlnotowegcl. przysługuje prawo podjęcia zatrtldnienia na
terytoriurn Rzeczypospolitej Po lskiej,

2) rł,ykształceIlie wy,zsze o kierunku: inforInatyka lub pokrewne,
3) Pełna zdolnoŚĆ do czynności prawnych i korzystanie zpełni praw publicznych,
1) brak skazallia Prawotnocnym rvyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarzenia pLrblicznego lLrb umyślne przestępstwo skarbowe,
5l nieposzlaLt,\Ąill]a (}pilliil,

WYmagarlia dtltlatkorłe pozrł'alające na op§malne wykon}.wanie zadań na stanowisku:

l) PredY'sPozvr"' jc clsoborrtlŚciorvc: zclolnośc analitvcznego lnyślenia. skrupulatllośc -
Pl'z-rlriilzrllillii" Llti.tgi .lt, :zezcr:,(litlrł. chęć poglębiania wiedzy,. saniodzielnośc.
lireatrlittośc. clobl'a olqallizac_ia rłłasnej prac). Lrnliejętnośc prac,i pod presją czasLr
i szr bkiego f()z\Ą,ii|l\ rr.atlia p1.oblelllćlrr.

2) trrnie.iętnoŚci zal,r,tlclorve: pclcistavi.,orł,1, poziorł wiedzl, o sieciach (poziom CCNA -oefi}'tlkat nier,vvtrragiilly),zrlajomośc standardów i protokołów stosowarrych w sieciach
LAN/WAN:TCP/IP. t-]DP. ARP. HTTP(S), DNS, DHCP, administro*uni. systernami
Willdolvs (w tYtl usłLrgą ActiveDirectory), administrowanie systemami Linux,
Podstalł'or,r'a Lrnlie"jętnoŚc progfamowania w językach skryptowych (np.: Bash, python),
Podstaw} adllrirristracji systeInami reIacy.inych baz danych Oracle, MSSQL,'Firebird.
PostgreSQL. znajonlosc systemLl winualizacji środowisk ,..r"..o*y.h VMware
VSPlrere. znajomoŚĆ zagadnieri clot. zagrożeti bezpieczetistwa systemów i sposobów
Przecirvdziałania zagrclzeniorn (firewall, an§wirus, IPSĄDS), znajomośó iarzędzi:
Wiresharl<. SYslo_g. Nagios. znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na
pclzl,skirłanie infornlac.ji z allglo.języ,cznej dokulnentacjilechnicinej,

3. Zakres rr,\ konr,.vlanr łił ziltlarr ll:t sranollisliu:

2.

l) Zaclan ja glóu rlc.
a) adnlinistrorrallietll sr s[elnalni operacy,jnl,rni Window,s,
b) adnlinistrolvatlieln systenlami operacyjnynri Linux,
c) adnr iIl istrort,atlie usłttgami sieciowych : ActiveDirectory, DNS, DHCP,
d) adnlinistrorvanie systenlami relacyjny cl^l bazdanych,



c) atltllitlistI,tlriallir. syslettleln u,irtLralizac.j iserlverólv VMware,
f) ac,lniill istt,orl aIlie scrw,eltlI]li. lllacierzanl i dyskolvynli,
g) acJlninistrou allie sr sten]ar]li ochlony arrty,wirusowej.

ńl tlacJztlr i tttrz1 lllatlię s\ stelno\\ monitorolvania i logowania zdarzeń

rł, i lltl,astrLt kturze"
i) lradz(lr nacl rł,łaścilłą realizacją zalvafiyclr umór.v wsparcia technicznego oraz

kotltrakttltv, serrł isclrvy,ch dot. sprzęttt i oprogralnolvania,
j) prori aclzetlie i aktLralizacja dokr,rmentacji technicznej,

2) Zadania ponlocnicze:
a) adninistror,vanie irlfrastrukturą Miejskiej Optycznej Sieci Teleinforma§cznej,

b) admitlistrowanie infrastrukturą mor-ritoringu miejskiego,

c) adtninistrowarrie infrastruktrrrą Miejskiego Internetu,

d) naclz,ó r rlac1 1l n kc_i oll trr,r,atl ietn urządzeń pomocn i czy,clr Centrunl
przetrvirt.zatliir Danr, ch ipocltrzl,trlanie zasilatlia. system klirnat.vzacji PrecYzYjnej.

s} stelll gil51_ellill. nll.)llit()rillg rl izy jrr1 ).

j) ladania tll<t,esorł,e:

a) vlspćlłpritca prz\ rrdrazatriLt ntlr.ly,ch rozrviązań informatl,cznych,

b) rrspolpraca u prz1 padlitt ltrstąpienia s,v-tLracji arvaryjrrych,

4, lnformacja o u,arunlrach prac1, na stanorlisku:

l ) praca \Ą pelrl5 rrl ri 1 tn iat,ze czasll prac) -

D wyposazenie stanowiska pracy: sprzęt informatyczny - stanowisko komPuterowę wraz

z ttrządzeni6ni peryfery,jnymi, oprogramowanie systemowe, biurowe, pomocnicze, telefon,

3) ftry_czne warunki pracy: praca Z obsługą komputera wymagająca sprawności obu rąk

ir,vl,tnttszoIle.j pozl,c.ji sieclzące.i. pokó_i biLlro\\,} ogrzewany,ioświetlony, obsługa komputera

poiłyże.j połor,1,1, clobor,rego ,,r,,,nliarLt czasu pracy. bLrdy,nek jest dostosowanY do Potrzeb osob

n iepełtlos pt,tt lr,n y c h ( lr e j sc ie g l c1 w,ll e pos i acla pod.i azd, rv i nda ),

4) uciązliwości fiz1 czllc ri _1 stępLrjące \\, rniejscu lv;-kony"watlia czynnoŚci zawodowYclr:

wykoll\,rłatlie pracl \\ \\.\ lllIl5/(rllt,j pc,lzl,c.i i sieclzące.j porł'oduje obciązenie kręgosłuPa oraz

stat\czlle obciąże-Irie llrięśrli ttt,łclrvia. Pracoll,nik jest narazony'lla sYndrom Sicca.

5. lnforrnacja o lvskaźni!itl z_all,tttlIrienia tlsób niepełnosprirlvnYclr:

W niesiącLr poprz,eilz_ajilcr rtl clatę LrpLrbliczrlierlIa niniejszego ogłoszenia wskaŹnik zatrudnienia

osob niepełllosprawll),ch ir Llrzęclzie Miejskim w Nysie w rozumietriu przepisów o rehabilitacji

zarł,odowe.i i społeczne.j oraz zatrtlclnianiu osób niepełnosprawnych, nie PrzekroczYł 6%,

ó. Wymagane dokumenty:

a) list notyu,acy,jn1,,,

b) zyciorr,s _. cr_lrriculunl l itae z inl'ornrac.jami o wykształceniu i opisem

clotvch c zastlrł,e gtl przeb i e gu prac} zawodclwej,

c) krlestionariusz tlsoLrtluy rvedług \\,zoru clostępnego na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego lv Nvsic ittb rr Bitlrze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,

cl ) liserokopic srriltlcctri plac\,. zaśil,iacjczerlie o zatrudtlieniu w ramach umowy

o placę tr ccirt tlstaleltia \\\ll]agalleg() stiiztl pracy (jeżeli kandYdat takie POsiada).

e ) liseroliop l a ti\ l) it)l-}l ll Ll lrt lticz,ett itt stud iórł \\,\lżSZ\ ch.



t) |iserokopie zaśri iltclczcti łl ukoliczt,lll1,ch lrttrsach i szkoleniach (jeżeli kandydat

llkie 1,t,,i.t,ilr t.

g) opirlic. l,clelclll.i. (.le/e ll ltantlr tlitt takie posiacla).

h) osrviatlezt,Itic tl peitle3 zcloitltlscicjo czvllllości prarvnych ikorzystanitr z pełni praw

publicznl cil.

i) clśrviadczcnię o niekal,alności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarzenia pL,rblicznego lub umyślrre przestępstwo skarbowe,

.il osoba nieposiada.jąca obr.t,atelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu
potll i ercl za.j ąc i1 ztltl.j otll ość j ęz1,,lia po l ski ego :

. cert),flkat zlla.jorności .ięzyka polskiego poświadczający zdany egzanlin
z.języka polskiego na poziomię średnim ogolnym lub zaawansowanym,
rvydany przęz Palistwową Komisję Poświadczania Znajorności Języka
Polskiegojako Obcego,

. dokument potrvierdzający ukończenie studiów wyzszyclr prowadzonyclr
rł, jęą,l<u polskinr.

. śrł iacJectu,o dtl_jrzałości Llą,sltane w polskirn systemie oświat;-,

" śrl raileclri tl Ilabr cia Ltllrarł nieli do rły.,kon_"-lvatlia zar,vodlt tłulnacza
plz\ \ięqlc!,(; ttr cjatte pI,zez N4illistra Spralv,iedliwości.

|r) i(se l0i\tll]ill diiliLltllclltil piitr,i ierclzirjącego llicpełtlosprarrtlośc*
* w przypadliu osobr niepclrlospralrnej, która ,zamierza skorzystać z uprawnienia wynilłającego

zarl. l3a ustawv z dnia 2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U, z20l6r,
poz. 902)

Drttli kq,estit-ttlariLtsza osoborvego .|est dostęprry na stronie internetowej urzędu Miejskiego
w Nysie ivr Komórce Klłdl L,rzęclu Nlie.jskiego lv,Nysie ul. Kolejowa 15.

RegLrlanlin llaboI,r.t Ila lv,oltle statlorviska urzędnicze w Urzędzie Miejskinl rv Nysie jest

opublikowany w BIP lta strotlie internetowej www,nysa.pl.

Wymagane dokutnenty aplikacyjlle w kopercie z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanolvisko
informatyka w Wydziale Informatyki" należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu

Miejskiego wNlsie trl, I(ole.jorva 15 pok. l02 w terminie do dnia 23 czerwcaż0l7r. do

gotlz. l ó0().

Aplil,ac.je" ktćlt,e rrplr,tlli tltl tLrz_edLi pil ri1,7c.j tlkreślonvtl terminie nie będą rozpatrywane.

IntoI,tlacjit tl il,_vllil.Lt ltitbtlrrt bęclzie titllieszcztlt,lłt tla stroIlie internetolvej Biuletynu Infornracji

Pirbllcznej oraz tablicr illlbrillitc1._iIlej w Llrzędzie Miejskirn rv Nysie przy irl. Kolejowej l5.

Wl nragatle clokutnelltl, aplilraci. jnc: lir.r estionarittsz osoborvy i CLlrriculLlm Vitae, powirlny byc

opatfzol]e klaLrzuią i 1.lotlpisctll:

,,Wyrażam zgoclę na przetrvarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla

potrzeb niezbędnyclr do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 199'7 r. o ochronie danych osoborvych (Dz. U. z 2014r.o poz. 1182 ze zm.) oraz
ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r.,

poz,902)".

Dara publiliacji .8 ,Orr.:tl l ;r.


