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ogłasza otwarty i konkurencyjrry nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze

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

informaĘk - Wydział Informatyki

nazwa stanowiska pracy

1. Wymaganianiezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspÓlnotowego, przysługuje 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 oskarżenia publicznego lń umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowanaopinia.

2. Wymagania dodatkowe pozrvalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) predyspozycje osobowościowe:
zdolnoŚć analitycznego myślenia, skrupulatność prrywiązywanie uwagi do
szczegÓŁÓw, chęó pogłębiania wiedzy,samodzielnośó, kreatywnośó, dobra orgańzacja
pracy, umiejętnoŚĆ pracy pod presją czasu i szybkiego rozwiązywania problemów,

2) mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka lub pokrewnych,
3) umiejętności zawodowe:

r podstawowy poziom wiedzy o sieciach (poziom CCNA - certyfikat
niewymagany),

' znajomoŚĆ standardów i protokołów stosowanych w sieciach
LAN/WAN:TCPĄP,UDP, ARP, HTTP(S), DNS, DHCP,

' administrowanie systemami Windows (w tym usługą ActiveDirectory),
. administrowaniesystemamiLinux,

' podstawowa umiejętność programowania w językach shryptowych ( np. Bash,
Python),

' podstawy administracji systemami relacyjnych baz darrych Oracle, MSSQL,
Firebird, PostgreSQl,

' znajomość systemu wirtualżacji środowisk §erwerowych VMware vSphere,

' znajomoŚÓ zagadnteń dot. zagrożeń bezpieczeństwa systemów i sposobów
przeciul dziŃańa zagrożeniom (firewall, antywirus, IPSADS),



. znajomośó narzędzi:Wireshark, Syslog, Nagios,

. znajomość języka angielskiego w stopniu pozvłalającym na pozyskiwanie
informacji z anglojęzyczrrej dokumentacji technicznej,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) administrowanie systemami operacyjnymi Windows,
2) administrowanie systemami operacyjnymi Linux,
3) administrowanie usługami sieciowymi: ActiveDirectory, DNS, DHCP,
4) administrowanie systemami relacyjnymi baz danych,
5) administrowanie systemem wirtualizacji serwerów VMware,
6) administrowanie serwerami, macierzami dyskowymi,
7) administrowanie systemami ochrony antywirusowej,
8) nadzor i utrąrmanie systemów monitorowania i logowaniazdarzęń w infrastrukturze,

9) nadzór nad właściwą realizacją zawartych umów wsparcia technicznego oraz

kontraktów serwisowych dot. sprzętu i oprogramowania,

1 0) prowadzenię i aktualizacja dokumentacji technicznej,

ll)świadczenie pomocy pracownikom Urzędu Miejskiego w zakresie eksploatacji
oprogramowania biurowego, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
specjalizowanego,

12) administrowanie infrastrukturą Miejskiej Optyczrej Sieci Teleinfotmatycznej,
1 3) administrowanie infrastrukturą monitoringu miejskiego,
1 4) administrowanie infrastrukturą Miejskiego Internetu,

15) nadzór nad funkcjonowanięm lrządzeń pomocniczych Centrum Przet:warzańa Danych
( podtrrymanie zasilania, system klimatpacji precyzyjne1, system gaszeńa, monitoring
wizyjny).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
praca w pełnym wymiarze cza§u pracy,

wyposazenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowęwrazzurządzeniarnl peryferyjnymi,

oprogramowanie: systemowe, biurowe, pomocnicze, telefon,
ftzyczne warunki placy: 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 podjazd, winda), praca w terenie - kontrolę stanu

dróg,

4) uciązliwości ftzyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej powoduje obciążenie kręgosłupa oraz

statyczne obciążenie mięśni tułowia.
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poptzedzĄącym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskńnikzatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nysie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatradnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) zyciorys curriculum vitae z informacjami o wyksżałceniu i opisem

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

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

o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),

4.
1)

2)

3)



5) kserokopia dyplomu ukończęnia studiów wyższych,
6) kserokopie zaświadczęń o ukończonych kursach i szkolęniach fieżeli kandydat

takie posiada),

7) opinie, referencje Qeżeli kandydat takie posiada),

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,

9) oświadczenie o niękaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane

z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) osoba nięosiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu

potwierdzaj ącą znajomośó języka polskiego:
. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdarry egzarrun

zjęzy|<a polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym,
wydany przęz Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego,

. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim,

. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

. świadectwo nńycia uprawnień do wykonywania zawodu ttlnacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

1 1 ) kserokopia dokumentu potwierdzĄącego niepełnosprawność*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wyrikającego z art, 73a ustawy

z dnia2l listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U, z2018t. poz, 1260, ze nrl.)

Formularz 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 rrrzędńczewUrzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie

internetowej www.nysa.pl - ,,Praca w Urzędzie",

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem,,Dotycry naboru na stanowisko
informaĘka w Wydziale Informatyki" należy składaó osobiście w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 pok. 100 w terminie do dnia 9listopada 2018r. do
godz. 1500.

Ęlikacje, które wpłyną do urzędu po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraztablicyinformacyjnĄwUrzędzieMiejskimwNysie przyul. Kolejowej 15.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w rozumieniu
przepisów art.16 ust. 3 ustawy z dńa 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 20I8r. poz. 1260, ze zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której
mowa w art, 19 wymienionej ustawy.

Zatrudruęnie nastąpi w ramach umowy o pracę. Dwie pierwsze umowy na czas okręślony, a po
tym okresie naczas nieokreślony.

Zgodńe z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozpotządzeruaParlamentu Europejskiego i Rady (JE) 20161679
z27 kwiętńa20l6r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w związku zprzefrłarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9 5 / 4 6 I-V,IE (RODO), informuj emy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie
z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocźowy 48-300, adres e-mail:
nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowanaptzez Burmistrza Nysy;



2)

3)

sposoby kontaktu z Inspeklorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres
korespondencyjny: ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www"nysa.p1;

przetwaruańe Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywaó fla podstawie
arl. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w zvłiązlrctt
z procesem rekrutacji tj. naboru na wolnę stanowisko urzędńcze, nawiązaniem stosunku
pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciayżącychna pracodawcy;

jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna
będzie zgodana ich przet,warzanie (art" 9 ust. 2 lit, A RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie;'

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywaneprzez czas określony w przepisach prawa;

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzańa, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wob ęc ich pr zetw ar zania;

przysługuje Pani/Panu prawo wniesięnia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwaruańe danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzeńa RODO;

podanie przezPańą/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem
zawarciarrmowy;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upowaznień;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwatzalle w sposób zaltomatyzowany i nie będą
profilowane".

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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