BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W WYDZIALE IT URZĘDU MIASTA WAŁCZ
I.

Nazwa jednostki zatrudniającej :

II.

URZĄD MIASTA WAŁCZ
PLAC WOLNOŚCI 1
78-600 WAŁCZ
Określenie stanowiska :
PODINSPEKTOR DS. INFORMATYKI
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

III.
1.

Wymaganie niezbędne :

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe o kierunku informatycznym lub
pokrewnym,
6) staż pracy:
- wykształcenie średnie – 3 lata stażu pracy, w tym w rok na stanowisku
informatyka,
- wykształcenie wyższe – staż pracy nie jest wymagany.
2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe o kierunku: informatyka lub
pokrewny,
2) 2-letnie doświadczenie na stanowisku informatyka, najlepiej w administracji
samorządowej,
3) doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,
4) uprawnienia administratora sieci komputerowej,
5) niezbędna wiedza specjalistyczna, tj. znajomość regulacji prawnych w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów
wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
6) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

7) umiejętności praktyczne:
- zarządzanie siecią komputerową, znajomość protokołu TCP/IP i podstawowych
usług sieciowych, konfiguracja macierzy dyskowej RAID,
- znajomość sprzętu klasy PC i samodzielne rozwiązywanie problemów, w tym ich
diagnozowanie oraz usuwanie awarii sprzętu,
- administrowanie systemami Microsoft Windows: 8, Windows 10, Windows Serwer
2012/2016/2019,
- zaawansowana znajomość programów biurowych MS Office 2010/2016/2019,
- instalacja, konfiguracja i zarządzanie oprogramowaniem sieciowym po stronie
serwera oraz klienta ( ESET Security),
- rozbudowywanie i modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej,
- programowanie w języku HTML, CSS,
- umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych z wykorzystaniem
systemów CMS oraz administrowanie nimi,
- umiejętność tworzenia grafiki wektorowej oraz rastrowej,
8) umiejętności psychospołeczne:
umiejętność przekonywania, wyjaśniania, przekazywania wiedzy i umiejętności,
łagodzenia negatywnych emocji lub konfliktowych sytuacji, umiejętność analizy
i syntezy informacji.

IV. Zakres głównych zadań na stanowisku pracy obejmuje m.in.:
1. wykonywanie funkcji administratora niektórych programów komputerowych,
2. opieka techniczna i redakcyjna stron www Urzędu Miasta Wałcz,
3. obsługa techniczna systemu audio-wizualnego do obsługi komisji i sesji Rady Miasta
Wałcz,
4. nadzór nad poprawnością eksploatacji sprzętu komputerowego,
5. prowadzenie ewidencji środków trwałych Wydziału IT,
6. zgłaszanie przedsięwzięć dotyczących informatyzacji Urzędu Naczelnikowi
Wydziału IT,
7. udzielanie pracownikom Urzędu niezbędnego instruktażu na stanowiskach pracy,
8. planowanie i koordynacja szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania
i sprzętu komputerowego oraz bezpieczeństwa sieci.
V. Warunki pracy:
1.
2.
3.
4.

Wymiar etatu – pełen.
Miejsce pracy – Urząd Miasta Wałcz.
Wysoka dyspozycyjność po godzinach pracy Urzędu.
Pierwsza umowa na czas określony.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Wałcz,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 roku wynosił poniżej 6 %.
VII. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.
2. Curriculum vitae – własnoręcznie podpisane.
3. Dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisane):
– druk kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze, do pobrania
na stronie www.bip.walcz.pl lub w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta.
4. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).
5. Oświadczenia o spełnieniu wymogów w zakresie zatrudnienia (własnoręcznie
podpisane):
 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6.
7.

8.
9.

 o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
 o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 o nieposzlakowanej opinii,
 o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- druk oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze, do pobrania na stronie
www.bip.walcz.pl lub w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta.
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
w przypadku aktualnego zatrudnienia – zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu,
a w przypadku wykonywania działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG,
Kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia administratora sieci komputerowej,
Kopie dokumentów lub rekomendacji związanych z dotychczasową pracą.

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r., poz.1282 z późn. zm.)
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać u Pana Łukasza Podgórskiego
- Naczelnika Wydziału IT Urzędu Miasta Wałcz (do dnia 28 stycznia 2022 r.), tel. 067 258
44 71.
2. Dokumenty należy składać do dnia 1 lutego 2022 r. włącznie do godz. 14.00
w kancelarii Urzędu Miasta Wałcz, pokój nr 7, w zaklejonych kopertach z umieszczonym na
kopercie napisem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Podinspektora ds. Informatyki
w Wydziale IT Urzędu Miasta Wałcz.”
W przypadku wysłania oferty drogą pocztową o terminie wpływu decyduje data wpływu
do Urzędu.
Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci, którzy spełnią określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego
etapu naboru.
4. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone do dnia 15 lutego 2022 roku.
5. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.bip.walcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
6. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby
rekrutacji.
Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą do odebrania w Urzędzie Miasta (pokój
nr 117, I piętro), zgodnie z obowiązującą procedurą, w następujących terminach:
1) dokumenty aplikacyjne osób, które nie znalazły się w grupie rekomendowanych
do zatrudnienia będą do odbioru w ciągu 30 dni od zakończenia naboru,
2) dokumenty osób rekomendowanych do zatrudnienia będą do odebrania w ciągu 30 dni
od zakończenia trzech miesięcy (licząc od dnia zatrudnienia osoby wybranej w trybie
naboru),
3) dokumenty kandydata wybranego w trybie naboru, do zatrudnienia którego nie doszło
z różnych przyczyn, będą do odbioru w ciągu 30 dni od zmiany decyzji dot.
zatrudnienia.
Wałcz, dnia 21 stycznia 2022 r.

Z-ca Burmistrza Miasta Wałcz
Adam Biernacki

