
Ogloszenie Nr l2l21
\rektor Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku

oglasza nab6r na stanowisko:
starszego informatyka w Dziale Administracji Platform4 Serwerowq,

Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U

1. Funkcie nodstawowe wvkonvwane na stanowisku:

- administracja serwerowymi systemami operacyjnymi i/lub systemami bazodanow),rn i,
- opracowywanie wkladu meq4orycznego w ramach zam6wief' publicznych, w tym:

przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia, zakresu merytorycznego umolry,
- realizacja wdro2ef prowadzonych przezDzial Administracji Platform4 Serwerow4,
- prowadzenie ewidencji licencji wykorzystywanych w ramach platformy serwerowej,
- prowadzenie ewidencj i sprzgtu serwerowego,
- planowanie harmonogramu zakup6w dotycz4cych platformy serwerowej,
- tworzenie dokument6w OTIPT z zakresu obowiazk6w Dzialu.

2. Wvmagania niezbedne:

- obywatelstwopolskie,

- wyksztalcenie Wzsze informatyczne lub pokrewne,

- pelna zdolno6i do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

- niekaralnoii za przestgpstwo lcigane z oska.rzenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe,

- co najmniej I rok dodwiadczenia zawodowego w administracji systemami IT,

- znajomoSi co najmniej jednego z zagadniefr
. administracji systemami operacyjnymi z rodziny Linux,
. administracji systemami operacyjnymi z rodziny Windows,
. administracji bazami danych (Oracle, PostgresQl, MS SQL Server),

- znajomodijgzyka angielskiego umoZliwiaj4ca czytanie dokumentacji ze zrozumieniem,

- umiejgtno3i pracy w zespole.

3. Wvmagania dodatkowe:

- mile widziana znajomoSd nangdzi: PowerShell, Ansible,

4. Wvmagane dokumentv:

list motywacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa
polskiego, oSwiadczenie o niekaralno5ci za umySlne przestgpstwo fcigane z oskarZenia
publicznego lub umy6lne przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnodci do czynnodci
prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych, klauzula zgody kandydata na przets,'arzanie
danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu: ,,Wyrazam zgodg na przetwarzarie moich danych
przez Centrum Uslug Informatycznych na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na
stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa" - zloLone na druku
dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nabdr"; kserokopia
dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtno5ci i wiedzg oraz staL pracy.
Uwaga! Kandydat, kt6ry zamierza skorzysta6 z uprawnienia, o kt6rym mowa w art. 13a ust. 2

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz4dowych (tekst jednolity 22019 r.,
poz. 1282) jest obowiqzany do zloZenia u'raz z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzaj4cego stopieri niepelnosprawnodci.



5. Termin i mieisce skladania dokument6w:

Termin: do dnia 8 listopada 2021 r.
Miejsce: aplikacje nalezy skladai:

. w formie tradycvjnej: w Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku, z siedzib4
przy ul. Warszawskiej 13 lok.7U (I pigtro) lub drog4 pocztow4 na adres: Centrum Uslug
Informatycznych w Bialymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U, 15-062 Bialystok - w
zamknigtej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnatur4:: CUI-VIII.2l0 ,12.2021 oraz
dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko starszego informafyka w Dziale Administracji
Platform4 Serwerow4, Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku"

lub
r w formie elektronicznej: za po5rednictwem portalu pracuj.pt, klikaj4c w przycisk

,,aplikuj" znajduj4cy sig przy ogloszeniu, z zachowaniem wymagari o kt6rych mowa
w pkt 4 ogloszenia (nale?y zal4czy6 dokumenty w wersji elektronicznej).

6. Warunki nracv na stanowisku:

Pierwsza umowa o praca zawarta bgdzie na czas okredlony do trzech miesigcy
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 4500 - s000 zl plus dodatki zgodne z
Regulaminem wynagradzania pracownik6w centrum uslug Informatycznych w Bial).'rnstoku.

7. Informacie dodatkowe:

o w miesiqcu poprzedzaiqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienia
osdb niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis|w o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnvch,
wynosil poni2ei 6 %,

Kandydaci sp"lniaiqcy wl,rnagaria niezbgdre 
"ostana 

po*iodomieni o ter.inie
kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drosa elehronicznq.
Oferty kandydat|w zloione ppllglLLinie (liczy sig data wptywu do CUI!), w spos\b inny
ni2 olvellony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumenttw lub niebgdqie
odpowiedziq na ogloszony nabdr, nie bgdq uwzgtgdniqne w prowadionym
postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kandydat6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby
zainteresowane w ciqgu miesiqca od dnia zakanczenia procedury naboru (po podaniu
numeru konkursu, za okazaniem dowodu to2samoic w selvetariacie Centrum IJslus
Informatycznych w Bialymstoku. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczeg6lowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi
odpowiedziq na oglaszane nabory ol<reilone zostaly w s 19 zarzqdzenia Nr' i/i9

w sprawig ustalenid szczeq'lowvch zasdd i trvbu przeprowadzania naboru na wolne
stanowiska urzgdnicze, w |ym kierownicze stanowiska urzedrucze.

Bialystok, 20 puldziemika 2021 r.



Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy

Zgodnie z arI. 13 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 r.,
Nr 119, s.1, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, Nr 127,s.2)- (w sk6cie,,RODO"), informujg, iz:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Uslug Informatycznych
w Bialymstoku, ul. Warszawska t 3 lok.7U, l5-062, Bialystok, reprezentowane przez

Dyrektora Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku.
2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych zostal powolany Inspektor Ochrony

Danych, z kt6rym moZna kontaktowai sig za podrednictwem danych kontaktowych
Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku: ul. Warszawska 13 lok.7 U, 15-062

Bialystok lub mailowo na adres e- mail: jOd@c!.Lhlel$1ak.pl , telefonicznie: 858696201.

3. Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego
na podstawie przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz
rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorz4dowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust I lit a)

RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu) oraz danych osobowych, o kt6rych mowa
w art. 9 ust 1 RODO).

4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacj i bgd4 przechowywane przez

okres miesi4ca od zakoriczeniu procesu rekrutacj i. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly
wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech

miesigcy od zakoriczenia naboru. Dokum entacja z przeprowadzonego postgpowania
rekrutacyjnego zawiercj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana przez okres

5lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie

przydatnoSci przez Archiwum Paristwowe.
5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, ni2 upowaZnione na podstawie przepis6w

prawa oraz podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzaria.
6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania,

usunigcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
7. Moze Pani/Pan w dowolnym czasie .uqtoofae zgodQ na przetwarzanie danych, bez wplywu

na zgodno6i z prawem przelwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnigciem.
8. W zwiqzku z puetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo

do wniesienia skargi do organu n adzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych.
9. Podanie przez Pani4/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest

obowiqzkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem moZliwodci udzialu w procesie rekrutacj i.

Podutie przez Paniq/Pana innych danychjest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie b9d4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym

profilowaniu.


