Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Administratora sieci i systemów komputerowych
Wymiar etatu: 1
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administrowanie siecią LAN/WLAN do 150 stacji roboczych w siedzibie głównej;
administracja serwerami oraz usługami sieciowymi Windows 2008-2016;
zarządzanie Active Directory;
zarządzanie UTM, routerami i switchami;
administrowanie lokalnym systemem kopii zapasowych;
administrowanie siecią VPN;
administrowanie oprogramowaniem antywirusowym;
automatyzacja działań oraz utrzymywanie i rozwój systemu Windows;
czuwanie nad polityką bezpieczeństwa IT;
koordynacja lokalnych projektów IT.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•
•
•
•

praca biurowa w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej;
obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•
•

stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym;
podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz
elektryczne urządzenia biurowe;
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•

siedziba Urzędu znajduje się w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13a i jest
budynkiem wielokondygnacyjnym, niewyposażonym w windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:













wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, związane z utrzymaniem i
administrowaniem infrastruktury IT;
biegła znajomość działania sieci LAN/WAN;
doświadczenie w administrowaniu i konfiguracji urządzeń sieciowych (routery, przełączniki,
firewalle, UTM);
dobra znajomość: Active Directory;
praktyczna wiedza z zakresu serwerowych systemów operacyjnych Windows 2008-2016;
praktyczne doświadczenie w konfiguracji i zarządzanie zasobami dyskowymi i systemami
backupu;
umiejętność analizowania i redukowania błędów w oprogramowaniu;
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
samodzielność w działaniu;
komunikatywność;
chęć do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (umowy o pracę, umowy
zlecenia).
Termin składania dokumentów:
24-08-2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Tama Pomorzańska 13a, 70-030
z dopiskiem "Oferta pracy: Administrator sieci i systemów komputerowych”
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Inne informacje:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać
oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. Zakwalifikowani
kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszych etapów rekrutacji. Prosimy o podanie
możliwie pełnych danych kontaktowych – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych. Po zakończeniu naboru oferty osób
niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Planowane techniki i metody naboru:
•

rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 91 44-11-240.
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