Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
KDR-110-2/18

Data:
05.04.2018.

Sprawa dot.: rekrutacja

Oferta pracy dla Specjalisty ds. IT
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zatrudni pracownika na stanowisku Specjalista ds. IT.
Oferta dla osoó b pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Zadania:









administracja sprzętem komputerowym (w tym switche, urządzenia brzegowe typu UTM) i siecią
wewnętrzną,
administracja serwerami Windows,
zarządzanie uzż ytkownikami i dostępem do zasoboó w w só rodowisku Windows (Windows Serwer
2012, Windows 7, 8, 10),
umiejętnosó có analizowania problemoó w uzż ytkownikoó w (HEPLDESK),
znajomosó có oprogramowania biurowego: MS Office 2010 i nowsze,
zarzadzanie serwerem WWW wykorzystującym CMS (Jooma, PAD),
inne prace z dziedziny IT.

Wymagania:










znajomosó có systemoó w Linux od strony administracyjnej,
znajomosó có podstaw języka SQL,
wykształcenie min. só rednie o profilu zawodowym umozż liwiające wykonywanie zadanó na
powierzonym stanowisku,
dobra organizacja pracy,
umiejętnosó có wspoó łpracy w zespole,
komunikatywnosó có,
motywacja i chęcó do pracy,
dyspozycyjnosó có.

Co oferujemy:

umowę o pracę w wymiarze 1 etatu lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (w tym na okres
proó bny),

wynagrodzenie brutto w przedziale 2900 – 4000 zł na 1 etat (wysokosó có wynagrodzenia zalezż y od
wykształcenia i dosó wiadczenia),

premie uznaniowe,

mozż liwosó có rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia).
Zainteresowane osoby prosimy o składanie listu motywacyjnego i CV na adres bpwlochy@bpwlochy.waw.pl lub
osobisó cie w Dyrekcji Biblioteki przy ul. Cienistej 20 lok. 19 w Warszawie w godz. 8.00 – 14.00.
Na zgłoszenia oczekujemy do 30.04.2018 r.
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:
„Wyrazż am zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych; tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922). Jednoczesó nie osó wiadczam, zż e zostałem poinformowany o
dobrowolnosó ci podania danych osobowych oraz prawie dostępu do ich tresó ci i mozż liwosó ci poprawiania.”

