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OGŁASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STARSZY INFORMATYK

1.

Nazwa i adres jednostki:

SPecjalnY OŚrodek Szkolno - Wychowawczy irn. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 40,75' -

74l Białystok

tel. 85 654-01-63

2.Określenie stanowiska i wymiar etatu:
Starszy informatyk
3.Wyma gania

a)
b)

c)

d)

e)

n

-

0,25 etatu

iezbę dne zw iązane ze stan owiskiem

:

obywatelstwopolskie,
doŚwiadczenie zawodowe na stanowisku informatyka minimum 3lata,
stan zdrowiapozwalający nazatrudnienie na w/w stanowisku,
Pełna zdolnoŚĆ do czynności prawnych oruzkorzystanie zpełnipraw publi cznych,
brak skazania.Prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne pizestępstwó ś.igun.,
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Wymagania dodatkowe zwlązane ze stanowiskiem pracy:

l)

2)

umiejętnośćpracy samodzielnie i w zespole,

umiej ętnośćwykorzystywania posiadanij wiedzy,

3) dobra organizacjapracy, komunikaty*noŚó, odpowiedzialność,
sumiennośó,

rzetelnośćw wykonywaniu obowi ązkow słuZbówych.

S.Zakres obowiązków

1,

2,
3.

:

Admirristrowanie sPrzętem, programami i systenrenr informat ycznymw placówce.
ZabezPieczenie sPrawrrego f'unkcjonowania systemu informatyc znęgo
w placówce.
Realizacja wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych,w tym:
1) instalowanie i aktualizacja oprogramowań na komputerach,
2) ewidencjonowanie licencii programów komputerowych,

3)

nadzor nad właściwYmi prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania
na

po szcze golnyc h

komputerach,

4.

Usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego; w przypadku poważnych awarii
przygotowanie sprzętu do przekazania serwisowi.

5. Opracowanie wymagań technicznych oruz wskazanie potrzebnego

sprzętu

komputerowego do zakupu,

6. Wykonywarrie kopii bezpieczeństwa eksploatowarrych baz danych.
7. Opieka techniczna i merytorycznanad pracowrrią komputerową.
8. Prowadzenie strony www szkoły.
9. WYkorrywarrie zadań, wynikających z projektu ,,Pilotazowe wdrożenie modelu
S

pecj al i sty czny ch C entrów Wspi eraj
ących Eduka cj ę W łączaj ącą'' .

l0.ZaPewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych przed dostępem
osób nieuprawnionych.
l l. WYkonYwanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska zleconych
przez Dyrektora Ośrodka.

6. Informacja o

warunkach pracy:

0,25 etatu - l0 godzin iygodniowo,
b) praca biurowa przy komputerze,
c) Pomieszczenie przęznaczone dla stanowiska objętego naborem
a)

spełnia wymogi
określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) wYnagrodzenie zasadnicze (dlawymiaru etatu 0,25) zgodne z kategorią zaszeregowania
Regulaminu wynagradlaniaw przedziale 470-|015 złotych brutto + pozostałe ,t łuaniki
wynagrodzenia zgodne z Regulaminem wyna gradzania,
e) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawartana czas określonydo dnia 31.08.2022
r.
0 w przypadku osób podejrnującyclr po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
zgodnie zart.2 ustawy zdnia2l listopada2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.
U. z 2019 r., Poz. 1282), pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony,
nie dłuższyniż na 6 miesięcy.
7. Informacja o

wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Y miesiącu PoPr.zedzaJ.ącym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
ntePełnosPrawnYch w.jednostce, w rozumieniu prŹepisów o rehabilitacji zawodÓ*.:
l
społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, #}nosił
io"iiĆ: a;i,*''
8. Wymagane dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

list motywacyjny,
kwestiorrariusz osobowy (załączniknr 1 do ogłoszenia o naborze),
kserokoPie dokurnentóiv potwierdzających kwalifikacje, umiejętńościi wyks
ztałcenie,
kserokoPie dokurnentów potwierdzające 3 letni staż pracy (świadóctw a pracy,
zaświadczen i e od aktualne go pracodawcy itp.
),
oŚwiadczenie o Pełnej zdolności do czynńości prawnych i korzystaniu z pełni
praw
publicznych,
oŚwiadczenie o braku skPzania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo
ściganez oskarżenia publicznego lub umyśine prźestępstwo skarbowe,
klauzula informacyj na (załączllik nr 2 do ogłosienia onaborze),

2

UWAGA

!

kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o któryrn mowa w art. 13 a
ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,.jest obowiązany do złożęniakopii dokumentu
potwi erdzaj ącego niepełnosprawność.
9.

Termin i miejsce skladania dokumentów:

WYmagane dokunrenty aplikacyjne należy złożyclub przesłać do Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul Antoniuk

Fabryczny 40, 15-741 Białystok do godziny 12:00 do dnia 30 listopada 202l r.,

w zaklejonych kopertaclr z dopiskiem:

..Nabór na wolne stanowisko urzednicze- starszv informatvk'

10. Informacje dodatkowe

DokumentY aplikacyjrre złożonepo termini e (|iczy się data

i

godzina wpływu do ośrodka)

w sPosób inny niZ określonyw ogłoszeniu, bez kompletu wymagany.t -doku*"ntów lub
niebędące odPowiedzią rra ogłoszony nabór, nie będą uwŹględnione w prowad zonym
postępowaniu.

WYbrani kandYdaci zostanąpoinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Irrformacja o wYniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji
Publicznej orazna stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno _ W}chowuro.""g"o
im. Waldemara Kikolskiego w BiaĘmstoku, ul Antoniuk Fabryczny 40, ńąąBiaĘstok

Złożoneaplikacje nie podlegają zwrotowi.

Białystok, dnia

l 7. l1

.202l

r.
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(Załącznik nr

1)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O
'
ZATRUDNIENIE

l.

Imię (imiona) i nazwisko

2. Imiona rodziców
3. Data urodzenia
4. Obywatelstwo
5. PESEL*
7.

Miejsce zamieszkania (adres do korespondencii)

8.
9.

Telefon kontaktowy

Email

*

10. Wykształcenie
(nazwa szkoly i rok.|e.i ukończenia)

1

l. Wykształcenie uzupełniające

(kursY. studia PodYP|olnowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia
nauki w przypadkujej trwania)

12. Przebieg doĘchczasowego

zatrudnienia

..............

(wskazać okresy zatrudnienia u kole.inych pracodarvców oraz zajmowane
stanowiska pracy)

13.

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

*

(np. stopicri zna.jolności
.|ęzyków obcych. prawo.iazdy, obsluga kornputera)

14.

oświadczam,,żedane zawartew pkt

1

-

4 są zgodne z dowodem osobistym

lub innym dowodem tożsamości

(miejscowośc idata)

*

podanieaany@

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

(Załączniknr 2)

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Zgodnie z art. 13 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dnia21
kwietnia 2016 r. w sPrawie ochrony osób fizyczny.h * zńzku zprzetwarzaniem danych
iw
sPrawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyreltywy 95l46lWE (4.5.2016
L 1l9l38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) inńrmuję,'że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny ośrodekSzkolnoWYchowawczltn im.' Walderni.u Kikolskiego w Białymstoku z siedzibą w
icy Antoniuk Fabryc zny 40 ieprezentow any przezDyrektora
InsPektorem Ochrony Danych rnozli*y jest pod adresem email:

B i ałYm sto k U Pr ZY ul

2, Kontakt z
3,

4,

iod@eterrreco.eu
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. l lit.
a i c i art. 9
ust, 2 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochrorrie danych oraz Ustawy z
dnia 26
czerwca l974r. Kodeks PracY i prowadzeniem rekrutacji pracowników na podstawie
ogłoszenia o naborze w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłąlznie podmioty uprawnione
do
uzYskania danYch osobowych na podstawie przepisÓ* p.u*u lub innó podmioty,
które

Przetwarzają dane osobowe

5.

o lub W razie
6.

,

imieniu Administiatora na podstawie uro*y

nierpzstrzygnięcia naboru przez okres

upowszechnienia informacji o wynikach.
Posiada Pan/Pani prawo do:

o

Żądania

od

Administratora dostępu

sPro stowan i a, usuni ęcia l ub

do

3

miesięcy

od

dnia

Pana/Pani danych osobowych, ich

o gran iczęnia przetw ar zania danych

o sobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pana/panio darrych,
przenoszenia danycń,
wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu
ochrony
Danych osobowych z siedzibąprzy ul, Stawki 2,00-|93 Warszawa,
. coflri ęc i a zgo dy na przetw ar zanie danych osobowych,
Pani/Pana dane nie będą przetw arzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą podlegały
zautomaty zowanemu pro fi l owan i u,

o
o
o

7

w

powierzeni a przetwarzĄnia danych osobowych.
Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przezokres:
o dokumentacja z naboru zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt - do 5 lat,
o ofertY kandYdatów -Przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosuŃu ptacy z
wybranym kandydatem,

8, Dane
9,

osobowe. nie będą ptzekazywane do państwa trzeciegolorganizacji
międzynarodowej.
Podanie danYch osobowych jest wymogiem ustawowym i jest
obowiązko we zewzględu
na PrzePisY Prawa Pracy, a w pozostałym zakresie jeŚt doórowolne.
Niepodanie dńych
osobowych uniemożliwi proces rekrutacji.

WYraŻam zgodę na Przetwarzanie.{anyń osobowych podanych
w formularzu przez
administratora. Dane osobowe podaję dobrowolnie-i oświad
że są one zgodne z
"Źu^,
Prawdą. ZaPoznałem(-am) się z treściąklauzuli informacyjnej,
w tym z infońacją o
celu i sPosobach Przątwarzania danych osobowych oraŻ piawie dostępu
do treści
podanych danych i prawie ich poprawiania.

data, czytelny podpis

