
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE  
OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY  
W URZĘDZIE GMINY I MIASTA 

64-915 Jastrowie, ul. Żymierskiego 79 

INFORMATYK   
 
 
 

Ilość stanowisk: 1  
Wymiar etatu: 1 etat 
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie  
 
 
1. Wymagania kwalifikacyjne 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 wyższe, 
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy, 
7. Doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy  
8. Znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji 

informatycznej i technicznej, 
9. Wiedza i znajomość przepisów w zakresie: 

− ustawy o samorządzie gminnym, 
− ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
− ustawy o podpisie elektronicznym, 
− ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
− rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, 
− ustawy o ochronie danych osobowych, 
− ustawy o ochronie informacji niejawnych, 
− obsługi informatycznej i utrzymania ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych  

w komputery, 
− zarządzania i nadzoru nad siecią LAN i WAN, 
− administrowania serwerami Windows 2003/2008 i usługą katalogową Active Directory 
− administrowania i zarządzania systemami baz danych w szczególności SQL  

i FireBird, 
− systemów operacyjnych WINDOWS (98, XP, Vista, Windows 7) oraz pakietów 

biurowych Microsoft Office, Open Office w zakresie niezbędnym do wykonywania 
zadań na stanowisku informatyka. 

− umiejętność diagnozy i naprawy sprzętu komputerowego (PC, Notebooka) 
10. Dyspozycyjność. 
11. Posiadanie prawa jazdy kat. B. 
 
 



 
2. Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe: 

      1.   Preferowane wykształcenie wyższe informatyczne. 
2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na podobnym 

stanowisku. 
3. Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyżej. 
4. Umiejętność pracy w zespole. 
5. Komunikatywność, samodzielność, zaangażowanie. 
6. Umiejętność tworzenia stron internetowych. 

 
 

3. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych  
w Urzędzie, w tym: 
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie 
sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu, 
b) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury 
teleinformatycznej, 
c) koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów 
informatycznych. 

2. Pełnienie funkcji administratora systemów. 
3. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym: 

a) zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych 
wykorzystywanych w Urzędzie, 
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych. 

4. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej 
Urzędu, w tym: 
a) rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu), 
b) monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej 
dziedziny w Urzędzie, 
c) udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego, 
d) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, 
e) nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych 
prowadzonych przez Urząd, 
f) inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem 
infrastruktury informatycznej, 
g) planowanie i analizę zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika 
końcowego, 
h) nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych 
(MS SQL, Firebird), 
i) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach 
przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi. 

5. Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów. 
6. Współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 
7. Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego. 
8. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem. 



9. Sprawowanie i nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością 
zabezpieczenia danych gromadzonych w Urzędzie przed utratą i dostępem osób 
nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.). 

10. Terminowe dokonywanie aktualizacji licencji oprogramowania. 
11. Szkolenie informatyczne pracowników. 
12. Nadzorowanie ważności certyfikatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
13. Obsługa systemu e-Puap. 

 

4. Warunki pracy : 

Praca na stanowisku objętym naborem ma charakter biurowy.  
 
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu                        
 w październiku 2015 r. wyniósł powyżej 6%. 
 
6. Wymagane dokumenty: 

- życiorys (CV); 

- list motywacyjny; 

- kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie w przypadku pozostawania w stosunku pracy; 

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

- kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

- kserokopia prawa jazdy; 

- kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje, 

umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty); 

- oświadczenie o stanie zdrowia i sprawności odpowiadającej zajmowanemu stanowisku;  

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych;  

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji o treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych                  

w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.                  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.) - podpisane w 

sposób czytelny. 

 Wszystkie dokumenty – kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność                    

z oryginałem. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do 

wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. 

 



 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO 

INFORMATKA” w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu pok. 12 lub przesyłać pocztą na adres: 

Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie, w terminie do                      

20 listopada 2015 roku do godz. 1500. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 

/http://bip.jastrowie.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu.   

 

           


