
Ogloszenie Nr 4/23

Dyrektor Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku
oglasza nab6r na dwa wolne stanowiska urzgdnicze

informatyka w Dziale ds. Edukacji,

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

1. Funkcie podstawowe rrykonvwane na stanowisku:

Administracja i zuz4dzanie stacjami roboczymi w jednostkach oSwiatowych,

a w szczeg6lnoSci:

. instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie system6w operacyjnych,

aplikacji stacji roboczych oraz komputerowych urz4dzen peryferyjnych,

o diagnozowanie i usuwanie blgd6w i awarii system6w operacyjnych, aplikacji

stacj i roboczych oraz komputerowych urz4dzei peryferyjnych,

o instalowanie i konfigurowanie oprogramowania na stacjach roboczych,

o instalowanie poprawek dotycz4cych system6w operacyjnych i oprogramowania

stacji roboczych,

. realizowanie polityki bezpieczeristwa na stacjach roboczych.

Obsluga i utrzymanie system6w i oprogramowania dzialajqcego w jednostkach

edukacyjnych (instalacja, diagnostyka usterek, kontakt z producentami w przypadku

problem6w technicznych),

Administracja, konfigurowanie i podl4czanie stacj i roboczych, urzqdzeli peryferyjnych

(skanery, drukarki itp.) zgodnie z potrzebamijednostki oraz instruktaz stanowiskowy

Podstawowa konfiguracja i diagnostyka sieci i pol4czeri intemetowych w jednostce,

Udzielanie pomocy pracownikom jednostki w zakesie obslugi sprzgtu komputerowego,

obsiugi program6w, zabezpieczaniu danych i innych problem6w, zwi4zanych z obslugq

sprzgtu komputerowego i multimedialnego,

Konserwacja, bie2qca naprawa drobnych awarii sprzgtu komputerowego; w przypadku

powa2nych awarii przygotowanie sprzgtu do przekazania serwisowi,

Sprawowanie nadzoru nad sprzgtem i oprogramowaniem informatycznym,

Konserwacja, biel4ca naprawa, zabezpieczenie sprzgtu i oprogramowania

komputerowego.

administracja uslugami katalogowymi Active Directory, w szczeg6lnoSci w zakesie
zarz4dzaria kontami u2ytkownik6w, grupami zabezpieczefi,

administracja uslugami WSUS w tym wgrywanie poprawek bezpieczeristwa system6w
operacyjnych stacj i roboczych,
opracowywanie wkladu merytorycznego w ramach zam6wieri publicznych, w tym:
przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia, zakresu merytorycznego umowy,
prowadzenie ewidencji licencji zwiqzanych z infrastruktur1 zxz4dzanq przez Dzial ds.

Edukacj i,
realizacja wdro2e6 prowadzonych przez Dzial dl Edukacji.



2. Wl'magania niezbedne

oby.watelstwo polskie,

wyksztalcenie wy2sze informatycme lub pokrewne b4d2 wyksztalcenie Srednie

informatyczne z co najmniej rocznym udokumentowanym stazem pracy,

pelna zdolno66 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,

niekaralnoSi za przestgpstwo dcigane z oskar2enia publicznego lub umy6lne
przestgpstwo skarbowe.

,1. Wymagane dokumentt

list motl"wacyjny; kwestionariusz osobowy lub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu obywatelstwa
polskiego, o(wiadczenie o niekaralnoSci za umydlne przestgpstwo Scigane z oskar2enia
publicznego lub umydlne przestgpstwo skarbowe, o peinej zdolnoici do czyrnoSci
prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie
danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu: ,,Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych
przez Centrum Uslug Informatycznych na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na
stanowisko urzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa" - zloione na druku
dostgpnym do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku - w zakladce: ,,Nab6r"; kserokopia
dyplomu wy2szej uczelni oraz kserokopie innych dokument6w potwierdzaj4cych posiadane
umiejgtno5ci i wiedzE oruz staz pracy.
Uwaga! Kandydat, kt6ry zNnierza skorzystai z uprawnienia, o kt6rym mowa w art. l3a ust. 2
ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorzEdowych (tekst jednolity z 2022 r.,
poz. 530)jest obowi4zany do zlo zeniawraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj4cego
stopierl niepelnosprawnodci.

e m nimie sce skladania dokum n

Termin: do dnia 15 marca 2023 r.
Miej sce: aplikac.je naleZy skladai :

w formie tradvcyjnej: w Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku, z siedzib4
przy ul. Warszawskiej 13 lok.7U (l pigtro) lub drog4 pocaow4 na adres: Centrum Uslug
Informatycznych w Biatymstoku, ul. Warszawska t 3 lok.7U, 15-062 Bialystok -
w zamknigtej kopercie, z ozaaczeniem oferty sygnatur4: CUI-VIII.210.4.2023 oraz

11[v@e:
- biegla majomo56 klienckich system6w operacyjnych rodziny Microsoft Windows oraz

oprogramowania biurowego,

- znajomoSi administracji uslugami katalogowymi typu Active Direc1ory,

- znajomo5i Srodowiska chmurowego M365,

- doSwiadczenie w diagnozowaniu awarii i w naprawach sprzgtu komputerowego,

- znajomoS6 architektury i budowy sprzQtu komputerowego,

- znajomodi protokoldw i uslug sieciowych,

- znajomodi jgzyka angielskiego umo2liwiaj4ca czytanie dokumentacji technicznych,

- znajomoS6 zagadnief zwi4zartych z systemami typu helpdesk,

- umiejgtnoSi pracy w zespole.



6. Warunki pracy na stanowisku:

Pierwsza umowa o praca zawarta na czas okreSlony do trzech miesigcy z wynagrodzeniem
zasadniczym brutto w przedziale 5200 - 5700 zl plus dodatki zgodne z Regulaminem
Wynagradzania pracownik6w Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku.

7. Informacie dodatkowe:

LI/ miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskatnik zatrudnienia
osdb niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisbw o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych,

a

a

wynosil poniilei 6 %.

Kandvdaci soelniaiacv wvmaean a niezbedne zostana oowiadomieni o lermtnte

a

koleineso etaou naboru telefonicznie Iub drosa eleklroniczna

Oferty kandydatdw zlo1one pp1191m!n'!e (liczy sig data wplywu do CUI!), w sposdb inny
ni2 olveilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentdw lub niebgdqce

odpowiedziq na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym
postgpowaniu.
Dokumenty aplikacyjne kondydat1w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby
zainleresowane w ciqgu miesiqca od dnia zakaitczenia procedury naboru bo podaniu
numeru konkursu, za okazaniem dowodu tozsam ,tc sekretariacie Centrum Uslugo w
lnformatycznych w Bialymstoku. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.

Szczegolowe zasady postgpowania z dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi
odpowiedziq na oglaszane nabory olveilone zostaly w $ 19 Zarz dzenia 7/19

Dvrehora Centrum Uslug In rtnotvc nvchwB ialvmstoku z dnia 22 stvcznia 2019 r
w sDrawie uslalenia szcze p1lowvch zasad i trvbu DrzeDrowadza nia naboru na wolne
stanowiska urz c7e |1' m kierownicze stanowiskae tv dni e

Bialystok, 4.. marca 2023 r.

DYrcklor
-eernrrrm Uslur.: IntbmtatycznYch

' ,4. WL*Yz'*-.,-;s' Pidr9lt bt Konqnicki

dopiskiem: ,,Nabr5r na dwa wolne stanowiska urzgdnicze informatyka w Dziale ds.

Edukacji w Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku"



Klauzula informacyjna dla kandydatdw do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 r.,
Nr 119, s.1, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, Nr 127,s.2) - (w skr6cie ,,RODO"), informujg, i2:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Uslug Informatycznych
w Biaiymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U, I 5-062, 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 poSrednictwem danych kontaktowych
Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku: ul. Warszawska 13 lok. 7 U, 15-062
Bialystok lub mailowo na adres e- mail: iod(a)cui.bialvstok.pl , telefonicmie: 858696201-

3. Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia postqpowania rekrutacyjnego
na podstawie przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz
rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia l0 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepis6w ustawy z dnia 2l 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 rekrutacji bgdq przechowywane przez
okes miesi4ca od zakoriczeniu procesu rekrutacj i. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly
wskazanejako kolejni kandydaci do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech
miesigcy od zakoriczenia naboru. Dokumentacja z przeprowadzonego postgpowania
rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani,?ana dane osobowe bgdzie przechowywana przez okes
5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a naslgpnie zostanie poddana ocenie
przydatnodci przez Archiwum Pafstwowe.

5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niz upowaZnione na podstawie przepis6w
prawa oraz podmiotom, kt6rym dane zostaly powierzone do przetwarzania.

6. Przysluguje Pani/Panu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania,
usunigcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.

7 . Moie Pani/Pan w dowolnym czasie wycofad zgodg na przetwarzanie danych, bez wpiywu
na zgodnodi z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem.

8. W zwipku z przetwarz niem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest
obowi4zkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem mo2liwoici udzialu w procesie rekutacj i.
Podanie przez Paniq,/Pana innych danych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie bgd4 podlegaiy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.


