
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ogłasza nabór w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

- stanowisko informatyka w wymiarze ¼  etatu
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu

I. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń

II. Opis stanowiska:
1. Stanowisko urzędnicze – informatyk
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) administrowanie  zasobami  informatycznymi  ze  szczególnym 
uwzględnieniem systemu informatycznego POMOST,

b) organizacja  i  zapewnienie  ciągłości  pracy  sieci  komputerowej  oraz 
urządzeń sieciowych,

c) bieżące serwisowanie sprzętu komputerowego i drukarek,
d) instalowanie i aktualizacja oprogramowania związanego z pracą Ośrodka,
e) administrowanie bazami danych,
f) zabezpieczenie danych przez prowadzenie ich stałej archiwizacji,
g) zapewnienie  ochrony  systemów  informatycznych  przed  dostępem 

niepowołanych osób,
h) szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,
i) redagowanie internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

III. Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie.
2. posiadanie pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych.
3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.
4. wykształcenie wyższe o kierunku informatyka I lub II stopnia w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera).
5. staż pracy – co najmniej 4 lata na stanowisku pozwalającym na zdobycie 

praktycznych umiejętności w administrowaniu serwerami pracującymi pod 
kontrolą systemu z rodziny Linux.

6. odpowiedni  stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  stanowisku 
urzędniczym.

7. posiadanie nieposzlakowanej opinii.



8. biegła umiejętność  posługiwania się  komputerem (bardzo dobra znajomość 
systemów z rodziny  Linux,  środowiska Windows,  pakietu  Microsoft  Office, 
OpenOffice,  systemów  bazodanowych,  znajomość  zagadnień  sieci 
komputerowej i urządzeń sieciowych)

9. praktyczna znajomość konfiguracji i administracji serwerami plików SAMBA w 
roli PDC

10. praktyczna  znajomość  konfiguracji  i  administracji  serwerami  buforującymi 
SQUID (transparent proxy)

11. praktyczna znajomość konfiguracji i administracji serwerów usług sieciowych 
w systemie Linux takich jak: FTP, DHCP, HTTP

12. praktyczna znajomość konfiguracji  i  administracji  programowymi zaporami 
ogniowymi (iptables)

13. znajomość  zagadnień  z  dziedziny  ochrony  systemów  Linux  przed 
nieuprawnionym dostępem z zewnątrz

14. praktyczna znajomość zagadnień z dziedziny kształtowania ruchu sieciowego 
(QoS),  priorytetów  usług,  ograniczania  ruchu  przy  wykorzystaniu 
mechanizmów i zasobów dostępnych w systemie Linux

15. znajomość zagadnień związanych tworzeniem, konfiguracją i  ochroną sieci 
LAN

16. znajomość zagadnień związanych tworzeniem, konfiguracją i  ochroną sieci 
bezprzewodowych

17. praktyczna  znajomość  konfiguracji  i  administracji  usługami  telefonii 
internetowej VoIP

18. umiejętność tworzenia skryptów powłoki BASH
19. znajomość języka HTML
20. umiejętność konfiguracji centrali telefonicznej Panasonic KX-TEA308
21. znajomość  języka  angielskiego  w  stopniu  pozwalającym  na  sprawne 

korzystanie z dokumentacji technicznej w jęz. angielskim
22. znajomość  przepisów  z  zakresu  ustawy  o  informatyzacji  działalności 

podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  o  dostępie  do  informacji 
publicznej, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych.

IV. Wymagania pożądane:
1. znajomość  zasad  z  zakresu  bezpieczeństwa  danych  i  systemów 

informatycznych,
2. znajomość języka programowania PHP
3. znajomość  zasad  eksploatacji  użytkowych  systemów  informatycznych  i 

relacyjnych baz danych,
4. znajomość klienckich systemów operacyjnych rodziny Windows,
5. podstawowa wiedza na temat funkcjonowania administracji publicznej,
6. dobre umiejętności organizacyjne,



7. umiejętność pracy w zespole,
8. predyspozycje kandydata do zajmowania stanowiska urzędniczego:

sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, rzetelność, 
kreatywność.

V. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie pisemnej 
oferty zawierającej:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys-curriculum vitae.
3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia szkoły

wyższej).
4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz ze  świadectwami 

pracy – w razie posiadanego stażu pracy.
5. Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia.
6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych  i  o  niekaralności  za  przestępstwa: 
popełnione  umyślnie,  podpisana  klauzula  o  treści  :  „Wyrażam  zgodę  na 
przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
8. Kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w rozdz. V. pkt 3, 4, 5 
mogą być załączone w formie kserokopii.
Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym 
spisie dokumentów.
Wszystkie  oświadczenia  i  podania  oraz  kserokopie  muszą  być  podpisane  przez 
osobę zainteresowaną.

Osoba  wybrana  do  zatrudnienia  będzie  zobowiązana  do  przedstawienia  oryginału  

aktualnego  "Zapytania  o  udzielenie  informacji  o  osobie"  z  Krajowego  Rejestru  

Karnego.

VI. Bliższych informacji  udziela Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej w 
Rzekuniu,  ul.  Kolonia  1  B,  07-411  Rzekuń,  pok.  nr  2  lub  telefonicznie 
297617395.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym imieniem i nazwiskiem 
oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: ,,Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – 
stanowisko  informatyka  w  wymiarze  ¼  etatu  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w 
Rzekuniu”, w terminie do dnia 22 stycznia 2010 r. do godz. 1000 w Ośrodku Pomocy 



Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń, pokój nr 2.

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrzone.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do dnia 30 stycznia 
2010 r.

Rozmowa kwalifikacyjna, jako II  etap konkursu odbędzie się  w  Ośrodku Pomocy 
Społecznej  w  Rzekuniu  ul.  Kolonia  1  B,  07-411  Rzekuń,  pokój  nr  2  z  udziałem 
kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne. 
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni.


