DYREKTOR
SZKOI,Y PODSTAWOWEJ NR 43 W BIAI,YMSTOKU
OGI,ASZA NAB6R NA WOLNE STANOWISKO PRACY
informatyka w wymiarze Vt ettttt

1.

Wymaganianiezbgdne:
1) obywatelstwopolskie,
2) wyksztalcenie: wlsze i minimum 4 lata stazu pracy lub wyksztalcenie srednie
i minimum 5 lat stazu pracy,
3) niekaralno6d za przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przeslgpstwo skarbowe,
4) pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
5) umiejgtnoSi tworzenia i prowadzenia stron intemetowych,
6) znajomo56 technicznej obslugi system6w operacyjnych.

2.

Wymaganiadodatkowe:
1) do3wiadczenie zawodowe na stanowisku informatyka,
2) samodzielnodi, komunikatywnoSi, rzetelnoSi,
3) umiejgtno66 pracy w zespole,
4) wysoka kultura osobista.

3.

Zakres wykonywanych zadafi na stanowisku:
1) administrowanie sprzgtem, programami i systemem informacyjnym w szkole,
2) zabezpieczenie sprawnego f'unkcjonowania systemu informatycznego w szkole,
3) realizacja wdroZeri i modyfikacji system6w informatycznych w tym:
a. zbieranie wniosk6w dotycz4cych wprowadzania zmian w oprogramowaniu
w5r6d pracownik6w administracyjnych i nauczycieli,
b. ewidencja licencji program6w kompulerowych,
c. instalowanie nowego oprogramowania na komputerach,
d. nadz6r nad wlaSciwym i prawidlowym wykorzystaniem oprogramowania
na poszczeg6lnych komputerach,

4)

usuwanie drobnych awarii sprzgtu komputerowego; w przypadku powaZnych
awarii przygotowanie sprzgtu do przekazania serwisowi,
5) opracowanie wymagari technicznych ora:z wskazanie potrzebnego sprzgtu
komputerowego do zakupu,
6) wykonywanie kopii bezpieczeristwa eksploatowanych baz danych,
7) prowadzenie gospodarki sprzgtem informatycznym oraz materialami
eksploatacyj nymi,
8) prowadzenie strony internetowej szkoly,
9) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeristwa i ochrony danych przed
dostgpem os6b nieuprawnionych,
I 0) przestrzeganie obowipk6w pracownika samorzqdowego,
I l) obsluga program6w: Arkusz organizacyjny, SlO, Nab6r, Sekretariat, Kadry, Place,
Platnik.

4.

Wymagane dokumenty:
I ) list motywacyjny,
2) CV z dokladnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie Swiadectw pracy,

4) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje
wyksztalcenie
zawodowe,
5\ odwiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw
publicznych,
6) odwiadczeniu o braku przeciwwskazari zdrowolnych do zajmowanego
stanowiska,
7) kopia dokumentu potwierdzaj4cego posiadanie polskiego
obywatelstwa lub
oSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) inne. dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejgtnoSciach,
e) oiwiadczenie kandydata o tym, 2e nie byl karany za pnestgpstwa
lub przestgpstwa
skarbowe oraz, ze nie jesl prowadzone przeciwko" niemu postgpowanie
o przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub przestgpstwo skarbowe
(osoba, kt6rej zostanie przedstawiona propory4u zatrudnienL _
informacja
z Krajowego Rejestru Karanych o niekaralnoSc-i za przestQpstwa popelnione
umySlnie).

i

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny byi opatrzone
klauzulq:
,Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danyci orobi.yih zi*arty"h *,*r"i"
p:acy d!? potrzeb niezbgdnych do rearizacji procesu rebitacji ,godiie
, ustliq z

dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych oroboiy"i
, ZO,iqr.
poz' 1182 z p6tn. zm.) oraz usrawq z dnio 2r ristopada 2i0hr. o6i.
pracownikach
samorzqdowych (Dz. U. z 20llr. poz. 1202 z p6in. zm.).

5.

Termin i miejsce skladania dokument6w:
Termin: do dnia 29 paldziemika 2015r., godz. 12.00.
Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y skladai osobiscie
lub przesla6
w terminie na adres: Szkola podstawowa Nr 43 w Bialymstotu

ul. stroma io,
15-662 Bialystok w zaklejonych kopertach z dopiskiern:
,,Nabrir ,ru ,nol*
stanowisko urzgdnicze w Szkole podstawowej Nr 43 w Bialymstoku _
informatyk" z oznaczetiem oferty sygnatur4 : Sp43 I i l0l I l20l S.
Aplikacje, kt6re wplyn4

do szkoly po wyzej

rozpatrywane.

6.

Warunki pracy na stanowisku:
I

)

2)

pry"u biurowa zv/lana

z

okreSlonym terminie

obslug4 sprzgtu komputerowego

informatycznych, praca przy komputerze,
pierwsza ulnowa o pracQ zawarta bgdzie na czas okreSlony
6 miesigcy.

i

nie

nie

b9d4

system6w
dlru2szy

nii

Uwagi:
Kandydaci spelniai4cy wymagania niezbgdne zostan4 powiadomieni telefonicznie
o terminie dalszej rekruracj i.
Dokumenty, kt6re wplywaj4 niekompletne lub po upll.wie wskazanego terminu,
nie
bgd4 rozpatrywane.
Zlo2one aplikacje nie podlegajq zwrotowi.
Dodatkowe informacje mo2na uzyskad pod numerem telefonu g5 66
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