Ogloszenie Nr 1/20
Dyrektor Centrum Uslug Informafycznych w Bialymstoku
oglasza nab6r na stanowisko:
starszego informatyka w Dziale Administracji Platform4 Serwerow4,
Centrum Uslug Informatycznych w Bialymstoku, ul. Warszawska l3 lok.7U

l. Funkcie podstawowc wvkonvwane na stanowisku:

*
-

administracja systemami bazodanowymi, w szczeg6lnodci typu MS SQL Server, Oracle
Database, PostgreSQL, MySQL,
administracja infrastruktur4 wirtualizacyjn4 typu OVM, kontenerami typu Docker,
wykonywanie specjalizowanych raport6w na podstawie baz danych,
wykonywanie kopii zapasowych baz danych,
administracja serwerowymi systemami operacyjnymi typu Linux b4d2 Windows.

2. Wvmagania niezbedne:

-

obywatelstwopolskie,
wyksztalcenie wy2sze informatyczne lub pokrewne wyksztalcenie oraz co naimniej
trzvletni staz pracy,
pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych,
niekaralnoSd za przestgpstwo Scigane
oskarZenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe.

z

llUv@ellgrvs:
-

powyzej I roku dodwiadczenia zawodowego w administracji systemami IT,
administracj4 systemami bazodanowymi,
znajomoSd zagadnieh zwiqzanych
w szczeg6lno6ci typu MS SQL Server, Oracle Database, PostgreSQl, MySQL,
znajomo66 zagadnieri administracji systemami operacyjnymi z rodziny Linux (RHEL,
Oracle Linux, Ubuntu, CentOS),
znajomodi zagadniefi administracji systemami serwerowymi z rodziny Windows,
mile widziana znajomoSi zagadnieri administracji infrastrukturq wirtualizacyjn4 typu
OVM, kontenerami typu Docker,
mile widziana znajomo5i narzgdzi: GIT, PowerShell, Ansible,
znajomodijgzyka angielskiego umo2liwiaj4ca czytanie dokumentacji ze zrozumieniem,
umiejgtnoS6 pracy w zespole.

4lUvlqggeseielqls.erlv

z

:

list moty'wacyjny; kwestionariusz osobowy Iub cv; oSwiadczenia: o posiadaniu ob]'watelstwa
polskiego, oSwiadczenie o niekaralnodci za umy3lne przestgpstwo !;cigane z oskarZenia
publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe, o pelnej zdolnodci do czynnoSci
prawnych i korzystaniu z pelni praw publicznych, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie
danych do cel6w rekrutacji w brzmieniu: ,,Wyra2am zgodE na przetwarzanie moich danych
przez Centrum Uslug Informatycznych na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na
stanowisko vzgdnicze, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa" - zloZone 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 potwierdzaj 4cych posiadane
umiejgtnoSci i wiedzg oraz sla? 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 samorzqdowych (tekst jednolity 22019 r.,
poz. 1282) jest obowi4zany do zlo2enia wraz dokumentami kopii dokumentu
potwierdzaj4cego stopieri niepelnosprawnoSci.

z

:

Termin: do dnia 18 lutego 2020 r.
Miejsce: aplikacje naleZy sklada6 w Centrum Uslus Informatycznvch w Bialymstoku,
z siedzib4 przy ul. Warszawskiej 13 lok.7U (l pigtro) lub droea pocztow4 na adres: Centrum
Uslug Informatycznych w Bialymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U, 15-062 Bialystok
w zamknigtej kopercie, oznaczeniem oferty sygnaturq: CUI-V1I.210.1.2020 oraz

-

z

stanowisko starszego informatyka w Dziale Administracji
Platformq Serwerowq, Centrum Uslug Informatycznych w Bia$mstoku".

dopiskiem: ,,Nab6r
6.

na

Warunki pracv na stanowisku:

Pierwsza umowa o ptaca zawarta bgdzie na czas okre6lony do trzech miesigcy
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 4000 - 4500 zl. plus dodatki zgodne
z Regulaminem Wynagradzania pracownik6w Centrum Uslug Informatycznych
w Bialymstoku.

7. Informacie dodatkowe:

c ll

miesiqcu poprzedzaiqcym datg upublicznienia ogloszenia wskainik zatrudnienm

os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozutnieniu przepis6w o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych, wynosil

o
.
o
.

poni2ei 6 %.

Kandydaci spelniaiqqt wttmapania niezbedne zostanq powiadomieni o terminie
koleinego etapu naboru telefonicznie lub drogq elektroniczna.
Oferty landydat6w zlo2one pp1lg1ujnje (icqy sig data wplywu do CUI!), w spos6b inny
ni1 okreilony w ogloszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentiw lub niebgdqce
odpowiedziq na ogloszony nab6r, nie bgdq uwzglgdniane w prowadzonym
postgpo'waniu.

Dokumenty aplikacyjne kandydat6w mogq byt odbierane osobiicie przez osoby
zainteresowane w ciqgu miesiqca od dnia zakaficzenia procedury nsboru bo podaniu
numeru konkursu, za okazaniem dowodu toisamoic w sel<retariacie Centrum Uslug
Informatycznych w Bialymstoku. Po tym czasie zostanq komisyjnie zniszczone.
Szczeghlowe zasady postgpowania
dokumentami bgdqcymi oraz niebgdqcymi
odpowiedziq na oglaszane nabory olcreilone zostaly w $ 19 Zarzadzenia Nr 7/19
Dvrektora Centrum Uslug l4forma1tcznvch w Bialymstoku z dnia 22 st:tcznia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczeq6lowvch zasad i trytbu przeprowadzania naboru na wolne
stanowiska urzednicze, w tvm kierota)nicze stanowiska urzednicze.

z

Klauzula informacyjna dla kandydat6w do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwipku 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 1 19, s. I , sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, Nr 127 , s. 2) - (w skr6cie ,,RODO'), iniormujg, i2:

1.

2.

3.

4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Uslug Inlbrmatycznych
w Bialymstoku, ul. Warszawska l3 lok.7U, 15-062, Biatystok, reprezentowane pnez
Dyrektora Centrum Uslug Inlbrmatycznych w Bialymstoku.
W sprawach dotycz4cych 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
Biaiystok lub mailowo na adres e- mail: iod4cui.biall,stok.pl , telefonicznie: 858696201.
Dane osobowe bgd4 przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego
na podstawie przepis6w ustauy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz
rozporz4dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia l0 grudnia 201 8 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 1 lit a)
RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu) oraz danych osobowych, o kt6rych mowa
w art. 9 ust 1 RODO).
Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekutacji bgd4 przechowywane przez
okes miesi4ca od zakoiczeniu procesu rekrutacj i. Dane osobowe os6b, kt6re zostaly
wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia bgd4 przechowywane przez okres trzech
miesigcy od zakoirczenia naboru. Dokum entacja z przeprowadzonego postgpowania

rekrutacyjnego zawieraj4ca Pani/Pana dane osobowe bgdzie przechowywana przez okres
5 lat od przekazania ich do archiwum zakladowego, a nastgpnie zostanie poddana ocenie
przydatnoSci przez Archiwum Paristwowe.
5. Dane nie bgd4 udostgpniane podmiotom innym, niZ upowa'2nione na podstawie przepis6w
prawa oraz podmiotom, kt6rym dane zostaty powierzone do przetwarzania.
6. Przysluguje PaniiPanu prawo do dostgpu do wlasnych danych, prawo do sprostowania,
usunigcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
7. Mo2e Pani/Pan w dowolnym czasie wycofad zgodg na przetwarzanie danych, bez wplywu
na zgodnoSi z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem.
8. W zwi4zku z przelwarzutiem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu n adzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie przez PaniqlPana danych osobowych wynika z przepis6w ustawy i jest
obowi4zkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem mo2liwoSci udzialu w procesie rekrutacji.
Podanie przez Paniq,/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, wtym
orofilowaniu.

